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مقدمة الطبعة الثانية
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعدُ :

فقد صدر كتيب (طهارة املسلم) بطبعته األوىل قبل سنوات عديدة

ليلبي احلاجة إىل تعليم الناس أمور دينهم ،بطريقة ميرسة ولغة يف متناول
اجلميع ،وقد طبع ووزع يف املناطق املحررة وبلدان اللجوء.
واليوم نقدم للقارئ الطبعة الثانية بعد إجراء العديد ِمن اإلضافات

والتحسينات ،فقد اعتنى هبا تدقي ًقا ومراجعة الشيخ حممد بالل غنام،

وحرر العديد من مسائلها د .عامر العيسى ،وعمل عىل مراجعتها وضبط
َّ

العديد من ألفاظها وصياغاهتا أخي الشيخ جهاد خيتي ،فشكر اهلل هلم

مجي ًعا ،وشكر لكل من تقدم بنصح أو ملحوظة أو اقرتاح أسهم يف تطوير

هذه الطبعة ،وقد أرشت ألهم حتريراهتم وإضافاهتم يف اهلامش.
وال بدّ ِمن التذكري ّ
بأن العديد ِمن قضايا هذا الكتيب معدود ٌة ِمن
مسائل االجتهاد التي ألهل العلم فيها أكثر ِمن قول ،ولـام كان املخا َطبون

به ابتداء عامة الناس وصغار طلبة العلم فقد راعى يف اختياراته الفقهية
أحوال الناس ومصاحلهم ،مع مالحظة مذهب مجهور العلامء واعتبار
االحتياط ،والبعد عن األقوال الشاذة والضعيفة ،واإلشارة باختصار
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قول آخر يف بعض املسائل عند احلاجةِ ،
إىل وجود ٍ
ومن املقرر أنه ال بأس
َ
للمسلم أن يأخذ بقول َمن يثق به ِمن أهل العلم والدين ،وال بأس
يتخيوا ِمن أقوال العلامء املعتربين ،والفقهاء املجتهدين
لطالب العلم أن ّ
ما يغلب عىل ظنهم أنه األقرب للصواب ،ما داموا متق ّيدين بالقواعد
والضوابط املعتربة التي ّقررها أهل العلم يف هذا الشأن.
ِ
فمن املهم نرش فقه االختالف بني املسلمني ،وثقافة تعدّ د أقوال العلامء

يف املسائل الفرعية ،وتقرير َّ
أن اختالف اإلمام مع املأمومني يف بعض هذه
املسائل ال يمنع من صالهتم مع ًا ،وال يؤثر عىل صحتها.

قال ابن تيمية يف صالة أهل املذاهب األربعة بعضهم خلف بعض

مع اختالفهم يف هذه األمور« :جتوز صالة بعضهم خلف بعض كام كان
الصحابة والتابعون هلم بإحسان و َمن بعدهم ِمن األئمة األربعة يصيل
بعضـهم خلف بعض مع تنازعهـم يف هذه املسـائل املذكورة وغريهـا.
ُ
بعضهم خلف بعض ،و َمن أنكر
ومل يقل أحدٌ من السلف إنه ال يصيل ُ

ذلك فهو مبتدع ضال خمالف للكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة وأئمتها.
وقد كان الصحابة والتابعون و َمن بعدهم :منهم َمن يقرأ البسملة

ومنهم َمن ال يقرؤها ،ومنهم َمن جيهر هبا ومنهم من ال جيهر هبا ،وكان
منهم َمن يقنت يف الفجر ومنهم من ال يقنت ،ومنهم من يتوضأ ِمن
احلجامة والرعاف والقيء ،ومنهم من ال يتوضأ من ذلك ،ومنهم من
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مس َّ
ومس النساء بشهوة ،ومنهم من ال يتوضأ من
الذكر ّ
يتوضأ من ّ

ذلك ،ومنهم من يتوضأ من القهقهة يف صالته ومنهم من ال يتوضأ من

ذلك .،ومنهم من يتوضأ من أكل حلم اإلبل ومنهم من ال يتوضأ من
بعضهم يصيل خلف بعض :مثل ما كان أبو حنيفة
ذلك ،ومع هذا فكان ُ
خلف أئمة أهل املدينة ِمن املالكية
وأصحابه والشافعي وغريهم يصلون
َ

جهرا ،وصىل أبو يوسف خلف
رسا وال ً
وإن كانوا ال يقرءون البسملة ال ً

الرشيد وقد احتجم وأفتاه ٌ
مالك بأنه ال يتوضأ ،فصىل خلفه أبو يوسف
ومل ُيعد.

ِ
والرعاف فقيل له :فإن
وكان أمحد بن حنبل يرى الوضوء من احلجامة ّ

كان اإلمـام قد خرج منه الـدم ومل يتوضـأ .تصـيل خلفه؟ فقـال :كيف

ال أصيل خلف سعيد بن املسيب ومالك؟!»(((.

نسأله تعاىل أن يعلمنا ما ينفعنا ،وأن ينفعنا بام علمنا ،وأن هيدينا

ألحسن األقوال واألعامل واألخالق ،إنه عىل كل يشء قدير،،
واحلمد هلل رب العاملني.

((( جمموع الفتاوى (.)374/23
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله

وصحبه أمجعني ،أما بعد:

ِّ
َّ
وأجل العبادات ،فبالعلم ينفي
فإن تع ُّلم الدين من أفضل األعامل

املسلم اجلهل عن نفسه ،ويعرف أحكام دينه.

لذا فقد أثنى اهلل تعاىل عىل َمن سلك سبيل العلم بقوله﴿ :ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [الزمر ،]9 :وجعل النبي ﷺ التفقه
ِ
خريا
يف الدين وتع ّلم مسائله من دالئل إرادة اخلري بالعبدَ ( :من ُيرد اهلل به ً
يف ّق ْهه يف الدِّ ين)(((.
املسلم ممن قال فيهم النبي ﷺَ ( :من سلك
وليس أعظم ِمن أن يكون
ُ
سهل اهلل له به طري ًقا إىل اجلنة ،وما اجتمع قو ٌم
علم َّ
طري ًقا يلتمس فيه ً
يف ٍ
نزلت
كتاب اهلل ،ويتدارسونه بينهم ،إال
بيت ِمن بيوت اهلل ،يتلون
ْ
َ

فيمن
السكين ُة ،وغشيتْهم الرمح ُة ،وح ّفتهم املالئكة ،وذكرهم اهللُ َ
عليهم َّ
عنده)(((.

((( أخرجه البخاري ( ،75/1برقم  ،)71ومسلم ( ،718/2برقم .)1037
((( أخرجه مسلم ( ،2074/4برقم .)2699
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فإذا فقه املسلم أحكا َم دينه ،وعمل بذلك كان ممّن عبد اهلل عىل عل ٍم

وبصرية ،فتستقيم بذلك عقيدته ،وعباداته ،ومعامالته.

لذا فقد عزمت هيئة الشام اإلسالمية مم َّثلة يف املكتب العلمي عىل

ٍ
توضح للناس أهم
وضع خمترصات علمية يف
أبواب رشعية خمتلفة ِّ

أحكام دينهم ،بعبارات خمترصة ميرسة؛ قيا ًما بالواجب ،وعونًا إلخواننا
املسلمني يف الداخل ودول اللجوء ،نسأله تعاىل أن خيفف عن أهل الشام
ما أمل َّ هبم ،وأن ُيفرج مههم وكرهبم.

ومن تلك األبواب الرشعية :ما يتعلق بأحكام الطهارة التي حيتاجها

مفتاح أهم العبادات وهي
املسلم يف كل يو ٍم وليلة من حياته ،وهي
ُ

الصالة ،وعليها تتوقف صحتها.

وقد وضع مادة هذا املخترص د .عامد الدين خيتي ،وراجعه كل

من :الشيخ فايز الصالح ،والشيخ عبادة النارص ،ود.عامر الصياصنة،
ود.مجال الفرا ،وجهاد خيتي ،وعبد الرمحن رجو ،ود.عامر العيسى
وقد ُق ِّسم هذا املخترص عىل عرشة أبواب:
 -1أحكام املياه.

 -2الطهارة والنجاسة.

 -3آداب قضاء احلاجة.
 -4سنن الفطرة.
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 -5الوضوء.
 -6الغسل.

 -7املسح عىل اجلبرية والعاممة واخلامر.
 -8التيمم.

 -9املسح عىل اخلفني.

 -10أحكام طهارة املرأة.
وختا ًما نسأل اهلل تعاىل أن يكون هذا املخترص ناف ًعا إلخواننا املسلمني،

وذخرا لنا يوم القيامة بني يدي رب العاملني ،واحلمد عىل َمنِّه وفضله.
ً
واحلمد هلل رب العاملني.

***
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ال َّطهارة والنَّجاسة
تعريف ال َّطهارة

ال َّطهار ُة هي :النَّظافة ِمن األقذار والنجاسات ِ
احلس َّية واملعنوية.
حلدَ ث(((.
ويف اصطالح الفقهاء :زوال النَّجاسة ،وارتفاع ا َ

تعريف النجاسة:

النجاسة هي :ال َق َذارة ،حسي ًة كانت :كالبول والغائط ،أو معنوية:

كالكفر ومعايص واآلثام ،قال تعاىل عن ا ُملرشكني﴿ :ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫ﴾ [التوبة.]28 :

الـمست َ
َقذرة رش ًعا.
ويف اصطالح الفقهاء:
ُ
العني ُ

َ
و(املستقذر رش ًعا) :ما َد َّل الدليل الرشعي عىل وجوب غسله وإزالته،

وهي:

 -1بـول وغائـط اآلدمي ،وكـذلك بـول وغائـط احليوانـات التي

ال يؤكل حلمها .

((( سيأيت تعريف احلدث وكيفية رفعه ص (.)27
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والو ْدي:
الـم ْذي َ
َ -2

فا َمل ْذ ُي :ماء أبيض لزج خيرج من فرج الرجل أو املرأة عند الشهوة.

والو ْد ُي :ماء أبيض ثخني سميك خيرج بعد البول.
َ
 -3دم احليض والنفاس.

 -4ميتة احليوان الربي(((.

 -5الدم املسفوح :وهو الذي خيرج من احليوان بعد تذكيته((( ،لكن

يعفى عن قليله الذي يصيب البدن واملالبس.
 -6الكلب.

 -7اخلنزير.

أمور أخرى اختلف يف نجاستها:
 -1الدم الذي خيرج ِمن جروح اجلسم :وقد ذهب اجلامهري إىل

وحكي االتفاق عىل ذلك.
نجاستهُ ،

 -2القيح والصديد :ومذهب اجلمهور عىل نجاستهام؛ لكوهنام

متولدين عن الدم النجس ،وذهب بعض العلامء إىل عدم نجاستهام.

 -3املني ،وهو :املاء األبيض الغليظ الدافق الذي خيرج عند اشتداد

حتف ِ
((( امليتة هي البهيمة التي ماتت من غري ٍ
أنفها ،أو ماتت
ذكاة رشعية ،سواء ماتت
َ
بفعل غريها :كرضب ،وخنق ،وغرق ،وغري ذلك.
((( أما الدم املتبقي يف عروق الذبيحة وحلمها فهو طاهر ،وكذلك الطحال والكبد.
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واألقرب أنه طاهر؛ َّ
ألن عائشة ريض اهلل عنها كانت تفرك املني
الشهوة،
ُ
ِمن ثوب الرسول ﷺ دون أن تغسله(((.

 -4القيء :فمذهب اجلامهري أنه نجس ،وحكي اتفاق ًا ،ال سيام إذا كان

شبيها بالغائط ،وذهب بعض أهل العلم
متغري ًا؛ ألنه صار بفساده وتغريه ً
متغي؛ بنا ًء عىل ّ
أن األصل الطهارة.
إىل طهارته إذا خرج غري ّ

واجلمهور عىل نجاستها ،وذهب بعض
 -5اخلمر ،ومنها الكحول:
ُ
أهل العلم إىل طهارهتاَّ ،
وأن ما ورد فيه ِمن قوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [املائدة ،]90 :فهي نجاس ٌة معنوية.

((( أخرج مسلم يف صحيحه ( ،238/1برقم  )288عن عائشة ريض اهلل عنها قالت:
(لقد رأيتُني أفركه ِمن ثوب رسول اهلل ﷺ فركًا فيصيل فيه) .ويف صحيح مسلم (،239 /1
يابسا بظفري).
برقم )290عنها قالت( :لقد رأيتني وإين ألحكُّه من ثوب رسول اهلل ﷺ ً
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َّطهر من النجاسة
التَّن ُّظف والت ُّ

وفيه سبع مسائل:

املسألة األوىل :حكم إزالة النجاسة:

إزالة النجاسة من الثياب والبدن واجبة؛ لقوله تعاىل﴿ :ﯖ ﯗ﴾
يعذ ِ
عذ ِ
بان وما ّ
(إنام ُي ّ
بان يف
مر هبامّ :
[املدثر ،]4 :وقوله ﷺ يف قربين َّ
ٍ
رت ِمن بولِه ،وكان َ
اآلخ ُر يميش
ثم قال :بىل ،كان أحدُ مها ال يست ُ
كبريّ ،
ِ
البول)(((.
بالنميمة )...متفق عليه ،ويف رواية ملسلم( :ال يستنز ُه عن

يصل عليها كام ّ
وجتب إزالة النجاسة ِمن البقعة التي ّ
يدل عليه حديث
األعرايب الذي بال يف املسجد ،فأمر النبي ﷺ ٍ ِ
ب
فص ّ
بدلو من ماءُ ،

عليه(((.

املسألة الثانية :التَّن ُّظف ِمن نجاسة الفضالت التي خترج من السبيلني
(ال ُق ُبل والدُ بر):

يكون بإحدى طريقتني:

((( أخرجه البخاري ( ،226/1برقم  ،)216ومسلم ( ،240/1برقم .)292
ومعنى( :يف كَبِري)َّ :
كبريا يف اعتقاد كثري من الناس ،ولكنه كبرية من
أن هذا الفعل ليس ً
كبائر الذنوب عند اهلل .و(يسترت) :جاء تفسريها يف الرواية األخرى بقوله (ال يستنـزه) :أي
ِ
يتطهر منه بعد االنتهاء منه ،و(النّميمة) :نقل الكالم بني
ال حيذر من أن يصيبه البول ،وال َّ
الناس بقصد اإلفساد بينهم.
((( أخرجه البخاري ( ،12/8برقم  ،)6025ومسلم ( ،236/1برقم .)284
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ِ ِ
السبيلني أو أحدمها ،باملاء الطهور
 -1االستنجاء :إزال ُة َأ َث ِر
اخلارج م َن َّ

حتى ال يبقى من اخلارج يشء.

ِ ِ
ٍ
بطاهر غري املاء ،مثل:
السبيلني
 -2االستجامر :إزال ُة َأ َث ِر
اخلارج م َن َّ

أثر ال يزيله إال املاء،
املناديل ،أو األحجار ونحوها حتى اإلنقاء بأن يبقى ٌ

معفو عنه .
فهذا األثر
ٌّ

وجيب أن ُيكرر االستجامر ثالث مرات عىل األقل ،ولو حصل

التَّن ُّظف ّ
بأقل من ذلك.

وإن مل حتصل النظافة بثالث مرات :فيجب االستمرار بالتنظيف حتى

حيصل اإلنقاء.

ما يصح االستجامر به:

ُ
طاهرا ُ ،من ِّق ًيا يقطع النجاسة ،غري
ستجمر به أن يكون
شرتط فيام ُي
ُي
ً
َ

مطعوم ،وال حرمة له.

فال جيوز االستجامر بـ:

تنجسة؛ ألهنا تزيد النجاسة ،وال جيزئ
النجاسـات ،وال األشياء ا ُمل ِّ

طهر كاملصنوع من البالستيك كاألكياس ونحوها ،وال جيوز
ماال ُي ِّ

والروث ،وهي فضالت البهائم ،وال األوراق
بالطعام ،أو العظم َّ
املحرتمة التي فيها ذكر اهلل.

اجلمع بني االستنجاء واالستجامر م ًعا؛
واألفضل يف إزالة اخلارج:
ُ
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للتأكد من إزالة مجيع آثار النجاسة ،ويف املرتبة الثانية االستنجاء وحده،
وأخريا االكتفاء باالستجامر.
ً

املسألة الثالثة :نجاسة بول الطفل الصغري:

الطفل الذي يتغذى بالرضاع ومل يأكل الطعام مستغن ًيا به عن الرضاعة

ذكرا فتُزال نجاسة بوله بالرش
الطبيعية ومل يبلغ عمره سنتني ،فإن كان ً

وصب املاء عليه ،وأما األنثى فال بد من غسل املوضع الذي أصابه البول
بول اجلارية و ُير ُّش ِمن ِ
باملاء؛ لقوله ﷺُ ( :يغس ُل ِمن ِ
بول الغال ِم)(((.
َ
َ
املسألة الرابعة :كيفية تطهري الثياب ونحوها ِمن النَّجاسة:

ُّ
كل ما وردت السـنّ ُة بكيفية تطهريه فتكـون هي الصفة املشـروعة،

وما مل يرد يف السنة ٌ
بيان لكيفية تطهريه فيكون تطهريه بإزالة عني النجاسة،

وغسل حم ِّلها ،حتى حيصل اإلنقاء وال يبقى هلا أثر.

 -فتطهري الثوب ونحوه إذا أصابته نجاسة :يكون بغسله باملاء حتى

تزول النجاسة؛ كام جاء عن أسامء بنت أيب بكر ريض اهلل عنهام قالت:
ِ
احليضة
ثوبا ِمن دم
جاءت امرأ ٌة إىل النبي ﷺ فقالت( :إحدانا ُي ُ
صيب َ
ِ
ثم ّ
تصل فيه)(((.
َقر ُصه باملاءُ ،ث َّم ت ُ
كيف ت ُ
َنضحهّ ،
ثم ت ُ
َصنع به؟ قالُ :حتتُّهّ ،

((( أخرجه أبو داود ( ،279/1برقم  ،)376والنسائي ( ،158/1برقم  :)304من
الس ْمح .
حديث أيب ّ
((( أخرجه البخاري ( ،237/1برقم  ،)227ومسلم ( ،240/1برقم .)291
(ت ُّت ُه) :تقرشه وحتكه ،و( َت ْق ُر ُص ُه) :تفركه بأطراف األصابع ،و( َتن َْض ُح ُه) :ترشه باملاء.
ومعنى َ ُ
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معفو عنه مثل أثر لون النجاسة؛
أثر يشق زواله فهو
ٌّ
فإن بقي بعد الغسل ٌّ
ِ
ِ
أثره)(((.
يرضك ُ
حلديث خولة بنت يسار ريض اهلل عنها( :يكفيك املا ُء وال ُّ

 -وتطهري املالبس الطويلة التي تالمس األرض يكون بزوال النجاسة

منها ولو بمالمستها لألرض والرتاب؛ ملا ورد ّ
أن امرأة قالت ألم سلمة
ِ
ِ
(إن امرأ ٌة ُأ ُ
القذر ،فقالت أ ُّم
املكان
طيل ذييل وأميش يف
ريض اهلل عنهاّ :

ُ
طه ُره ما بعده)(((.
سلمة :قال
رسول اللَّ ﷺُ :ي ِّ

املتنجسة قبل غسلها مع
وينبغي التن ُّبه إىل وجوب تطهري املالبس
ِّ

املالبس غري املتنجسة ،وذلك بإزالة عني النجاسة من دم أو غريه،
وتطهريها(((.

املسألة اخلامسة :التطهري ِمن آثار احليوانات:

 / 1احليوانات التي جيوز أكلها :كاحلامم والدجاج واألرانب والغنم

أيضا ،فإن وقـع يشء منها عىل األرض
طـاهرة ،وما خيرج منـها
طـاهر ً
ٌ
أو املالبس فال ينجسها ،ولكن ُيزال الستقذاره.

((( أخرجه أبو داود ( ،272 /1برقم .)365
((( أخرجه أبو داود ( ،147/1برقم  ،383والرتمذي ( ،266/1برقم  ،)143وابن
ماجه ( ،177/1برقم  ،)531وأمحد ( ،290/6برقم .)26531
ومعنى ( ُأطِ ُيل َذ ْي ِل)  :أي ُأطيل مالبيس حتى جتر خلفي.
املتنجسة مع املالبس األخرى يف الغسالة فقد يؤدي إىل تنجس مجيع
((( أما وضع املالبس
ّ
املالبس ،وخاصة إذا كانت كمية املاء املستخدمة قليلة.
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 / 2وما ال جيوز أكله فيه تفصيل:

أ -فجميع احليوانات عدا الكلب واخلنزيرِ ،
كالقطط والصقور:

التطهر من نجاستها
طاهرة يف نفسها ،لكن ما خيرج منها نجس ،ويكون
ُّ

بالغسل باملاء ،ويمكن استعامل الصابون أو املطهرات مع املاء.

ب -واخلنزير :نجـس يف نفسه ،وما خيرج منه نجس ،ويكون تطهـري

ما يالمسه أو خيرج من بالغسل باملاء.

ج -وأما الكلب :فهو نجس يف نفسه ،وما خيرج منه نجس حتى

التطهر من نجاسته بالغسل باملاء ،وما خالطه لعا ُبه ُيغسل
لعابه ،ويكون
ُّ

سبع مرات باملاء أوهلا مع الرتاب ،كام ورد يف حديث أيب هريرة  قال:
َ
قال رسول اللّ ﷺَ ( :طهور ِ
إناء ِ
الكلب ،أن َيغس َله
أحدكم إذا ولغ فيه
ُ
ُ
سبع مر ٍ
بالت ِ
اب)(((.
ات ُأواله َّن ُّ
َ ّ

كلب صيد ،أو رعي ،أو حراسة يف املناطق
وال جيوز اقتنا ُء الكالب إال َ

التي ُيتاج فيها إىل احلراسة ،فعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال:
ٍ
َس ِم ْع ُت النَّبِ ّي ﷺ َي ُق ُ
كلب
ولَ ( :من اقتنى ك ْل ًبا ،إال كل ًبا ضار ًيا لصيد ،أو َ
ٍ
ِ
ماشية ،فإنّه َينقص ِمن ِ
أجره َّ
قرياطان)(((.
كل يو ٍم

((( أخرجه مسلم ( ،234/1برقم .)279
اله َّن) :أول غسلة من الغسالت السبع.
(و َل َغ) :رشب بلسانه ،و( ُأ ْو ُ
ومعنىَ :
((( أخرجه البخاري ( ،2088/5برقم  ،)5164ومسلم ( ،1201/3برقم .)1574
اريا) :املدرب عىل الصيدِ ،
و(ق َريا َطان) :القرياط :املقدار العظيم من األجر =
ومعنىَ :
(ض ِ ً
َّ
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وأحلق الفقها ُء َ
بول الكلب وروثه و َع َرقه يف حكم النجاسة بال ُّلعاب

قياسا عليه ،وال فرق فيه بني الكلب الذي ال جيوز اقتناؤه ،والكلب الذي
ً
جيوز اقتناؤه.

املسألة السادسة :تطهري األرض املتنجسة:

إذا وقعت النجاسة عىل األرض فيكون تطهريها بصب املاء عليها

حتى تذهب عني النجاسة كام جاء يف حديث األعرايب الذي َ
بال يف
املسجد.

وهذا إذا كانت األرض ِمن الرتاب أو احلىص أو الرمل .وأما إذا كانت
ِمن البالط ونحوه فال بدّ ِمن إزالة املاء الذي غسلت به النجاسة.

املسألة السابعة :تطهري جلد امليتة:

يطهر جلدُ ميتة احليوان املأكول اللحم بالدّ باغ لقوله ﷺ( :إِذا ُدبِ َغ

َ
مأكول
واألقرب :أنه ال يطهر بالدباغ إال ما كان
اإلهاب فقد َط ُه َر)(((،
ُ
ُ

ذكاتا)(((ّ ،
فدل عىل ّ
أن
اللحم؛ حلديث سلمة بن املح ِّبق ( :دبا ُغها ُ

الدباغ يعمل فيام تعمل فيه الذكاة.

= والثواب.
((( أخرجه مسلم ( ،277 /1برقم .)366
ومعنى (دبغ) :الدباغة :طريقة ملعاجلة اجللود و جعلها صاحلة لالستخدام دون أن يصيبها
العفن أو التلف و(اإلهاب) :اجللد قبل الدباغ.
((( أخرجه أبو داود ( ،212 /6برقم  ،)4125والنسائي ( ،173/7برقم .)4243
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رفع َ
احلدَ ث
ُ
تعريف احلدث:

ِ
ِ
َ
احلدَ ُ
ونحوها،
يمنع ِمن فعل الصالة
ثَ :و ْص ٌ
ف معنوي قائ ٌم بال َبدَ ن ُ

مما تُشرتط له الطهارة.

فلو َت َب َّول املرء فقد َأ ْحدَ ث ،فإذا استنجى فقد َأ َز َال النجاسة ،وبقي

حلدَ ث ،والبدّ من رفع احلدث لصحة الصالة ونحوها ممّا تُشرتط له
ا َ

الطهارة.

أقسام احلدث:

ينقسم احلَدَ ث إىل قسمني:

َ -1حدَ ٌ
ث أصغر :ويكون بفعل ناقض من نواقض الوضوء ،وسيأيت

ذكرها((( ،وتكون الطهارة منه بالوضوء .

حدث أكرب :ويكون بفعل موجب من ِ
ٌ
موجبات ال ُغسل ،وسيأيت
-2

ذكرها((( ،وتكون الطهارة منه بالغسل ،وال يكفي فيه الوضوء.
الضر باستعامله بسبب
فإذا مل يوجد املاء ،أو ُو ِجد وخيف ِمن وقوع َّ
((( ص (.)48
((( ص (.)58
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الربد أو املرض أو غريه :فيكون رفع احلَدَ ث -سواء كان أصغر أو أكرب-

بال َّت َي ُّمم ،كام سيأيت تفصيله(((.

آداب قضاء احلاجة

(((

ما يقال عند الدخول إىل اخلالء:

ُيسن عند دخول اخلالء أن يقال :اللهم ِّإن أعوذ بك ِمن اخلبث
َان النَّبِ ُّي ﷺ إِذا َ
واخلبائث؛ حلديث أنس  أنّه قال :ك َ
دخل اخلال َء قال:
ِ
(ال َّلهم ّإن أعو ُذ بك ِمن اخلب ِ
واخلبائث)(((.
ث
ُُ
ّ

ما يقال عند اخلروج من اخلالء:

ُيسن أن يقال عند اخلروج من اخلالء :غفرانك؛ حلديث عائشة
ريض اهلل عنها أهنا قالت :كان رسول اهلل ﷺ إذا خرج ِمن اخلالء،

قالُ (:غفرانك)(((.

ويقول أيض ًا :احلمدُ اهلل الذي أذهب عني األذى وعافاين؛ لوروده

((( ص (.)75
((( (حممد بالل غنام).
((( أخرجه البخاري ( ،71/8برقم  ،)6322ومسلم ( ،283/1برقم .)375
ضم الباء يكون معنى (اخلُ ُبث) :ذكور الشياطني،
وروي «اخلبث» بضم الباء وإسكاهنا ،فعىل ّ
و(اخلَ َب ِائث) :إناثها .وعىل إسكاهنا يكون معنى (اخلُ ْبث) :الرش ،و(اخلبائث) :أهله.
((( أخرجه أبوداود ( ،8/1برقم  ،)30والرتمذي ( ،12/1برقم  )7واللفظ له.
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عن ٍ
عدد ِمن الصحابة (((.

تقديم الرجل اليرسى عند الدخول ،واليمنى عند اخلروج:

اتفق العلامء عىل استحباب تقديم الرجل اليرسى عند الدخول إىل

اخلالء ،وتقديم الرجل اليمنى عند اخلروج من اخلالء.

الكالم أثناء قضاء احلاجة:

ُيكره الكالم أثناء قضاء احلاجة لغري حاجة؛ حلديث ابن عمر ريض

ورسول اهلل ﷺ ُ
ُ
(أن ً
اهلل عنهام َّ
يبول ،فس ّلم ،فلم ُير َّد عليه)(((.
مر
رجل َّ
االستتار أثناء قضاء احلاجة:

رتا للعورة.
جيب االستتار عند قضاء احلاجة عن أعني الناس س ً

استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء احلاجة:

ذهب مجهور العلامء إىل حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء

احلاجة يف األرض الفضاء ،وجواز ذلك عند وجود ساتر مع أفضلية

(رأيت اب َن عمر أناخ راحلتَه
تركه؛ حلديث مروان بن األصفر أنه قال:
ُ

َ
فقلت :يا أبا عبد الرمحن ،أليس قد
مستقبل القبلة ،ثم جلس يبول إليها،
ُ

ُني عن هذا؟ قال :بىل ،إنام هني عن ذلك يف الفضاء ،فإذا كان بينك وبني

((( ورد عن أيب ذر وحذيفة وأيب الدرداء  كام يف مصنف ابن أيب شيبة (12/1
برقم ،)14-10وورد فيه حديث مرفوع إىل النبي ﷺ ،ولكنه ضعيف ،لكن ال خالف بني
أهل العلم يف مرشوعية هذه األدعية( .د .عامر العيسى).
((( أخرجه مسلم ( ،281/1برقم .)370
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القبلة يش ٌء يسرتك فال بأس)(((.

االحتيـاط ُ
َ
ويبقى ّ
ترك االستقبال واالستدبار جلهة القبـلة مطل ًقا
أن

قديم
يف الصحراء ويف البنيان ً
أيضا ،وهو الذي جرى عليه عمل املسلمني ً
وحدي ًثا يف بناء دورهم.
مكان قضاء احلاجة:

كاحلممات يف املناطق املأهولة،
تقىض حلاجة يف األماكن املخصصة هلا
ّ

أو األماكن املخصصة لذلك يف املخيامت ،والرباري.

كام جيوز قضاء احلاجة يف األرض الفضاء بام ال يؤذي الناس ،فإن كان

املكان طري ًقا للناس أو ً
ظل هلم ،أو أماكن جتمعهم ،فيحرم قضاء احلاجة

فيه؛ حلديث أيب هريرة  أن رسول اهلل ﷺ قال( :اتقوا الل ّعانَني .قالوا:
ِ
ّ
طريق النـاس ،أو يف
يتخل يف
وما الل ّعانان يا رسول اهلل؟ قال :الذي
ظِ ِّلهم)(((.

الش ّق والثقب واجلُحر ونحو ذلك؛ ّ
و ُيكره قضاء احلاجة يف َّ
لئل يلحقه
األذى ِمن خروج اهلوام ِمن جحورها.

كام حيرم قضا ُء احلاجة يف املسجد أو عىل القرب؛ حلرمة املسجد وحرمة

القبور وأصحاهبا.

((( أخرجه أبو داود ( ،3/1برقم .)11
((( أخرجه مسلم ( ،326/1برقم .)369
ومعنى( :ال َّل َّعان ْ ِ
َي) :أي األمرين الذين يوجبان اللعن لفاعلهام ،و( َيت َ
َخ َّل) :يقيض حاجته.
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سنن الفطرة

(((

واملقصود ِ
بالفطرة :الطبع السويِ ،
واجلبِ َّلة املستقيمة التي ُخلق الناس

عليها.

ٌ
خصال أمر هبا الشارع ملا يف فعلها من كامل النظافة
وسنن الفطرة هي
وحسن املظهر وما تورثه ِمن مجال الباطن.

ومن األحاديث الواردة يف سنن الفطرة ،حديث عائش َة ريض اهلل عنها
ِ
رسول اهلل ﷺِ ْ :
الش ِ
ُ
ص ّ
ارب ،وإعفا ُء
قالت :قال
أهنا ْ
(عش من الفطرةَ :ق ُّ
ٌ
واستنشاق ِ
ِ
ِ
والس ُ
ُ
ُ
وغسل الرباج ِم،
األظفار،
وقص
املاء،
واك،
ُّ
ال ّلحيةِّ ،
العانة ،وانتقاص ِ
ِ
ونسيت العارش َة
املاء) قال الراوي:
وحلق
ونتف اإلبط،
ُ
ُ
ُ
ُ

َ
تكون املضمض َة(((.
ّإل أن

عرش خصال من سنن الفطرة ،وهي:
وقد مجع هذا احلديث ُ

 -1قص الشارب :أي تقصريه وختفيفه ورفعه عن َّ
الش َفة.

 -2إعفاء اللحية :بعدم حلقها ،وإعفاؤها واجب.

 -3السواك :باستعامل عود األراك ونحوه لتنظيف األسنان ،وهو

مستحب.

 -4اسـتنـشـاق املاء :وهو غسـل األنف عن طريق إدخال املاء فيـه

((( (حممد بالل غنام).
((( أخرجه مسلم ( ،223/1برقم .)261
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ثم إخراجه ،وسيأيت يف الوضوء.
 -5قص األظافر.

 -6غسل الرباجم :والرباجم مجع ُبرمجة ،وهي ُع َقد األصابع

ومفاصلها.

 -7نتْف اإلبط :وجيوز احللق ،إال أن النتف أوىل.

 -8حلق العانة :أي حلق الشعر النابت حول الفرج ،ويمكن إزالته
ِ
سمى باالستحداد.
بغري احللق من نتف أو إزالة بمواد خاصة ،و ُي ّ
 -9انتقاص املاء :وهو االستنجاء ،وهو واجب.

 -10املضمضة :وهو غسل الفم من خالل حتريك املاء فيه ثم

إخراجه ،وسيأيت يف الوضوء.

 -11ومن سنن الفطرة املتفق عىل مرشوعيتها كذلك :اخلتان ،حلديث
ِ
أيب هريرة ّ :
الفطرة-
مخس -أوَ :خ ٌس ِمن
أن النبي ﷺ قال( :الفطر ُة ٌ
ِ
ِ
الش ِ
ُ
وقص ّ
ارب)(((.
األظفار،
وتقليم
اخلتان ،واالستحدا ُد،
ُ
ونتف اإلبطُّ ،
ُ

ألن النبي ﷺ أمر به ً
وحكمه الوجوب عىل الذكور؛ ّ
رجل دخل يف
اإلسالم((( ،وألنه ِمن شعار املسلمني(((.
((( أخرجه البخاري ( ،160/7برقم  ،)5889ومسلم ( ،221/1برقم .)257
((( أخرجه أبو داود ( ،266/1برقم . )356
((( ينظر :املغني (.)64/1
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وقد حث الرشع عىل املبادرة إىل فعل سنن الفطرة وتعاهدها لتحقيق

الش ِ
قص ّ
ارب وتقلي ِم
(و ِّق َت لنا يف ِّ
كامل النظافة ،فعن أنس  قالُ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أن ال َ
العانة ْ
أربعني ليل ًة)(((.
أكثر ِمن
وحلق
اإلبط
ونتف
األظفار
َ
نرتك َ

((( أخرجه مسلم ( ،222/1برقم .)258
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أحكام املياه
أقسام املياه ثالثة:

 -1املاء الطهور :وهو املاء الباقي عىل أصل ِخلقته التي خلقه اهلل

عليها ،كامء البحار ،واألهنار ،واآلبار ،واألمطار ،فيجوز الرشب منه

واستعامله ،والتطهر به.

تغي يف لونه أو طعمه أو رائحته بسبب طول املكث
فإذا حصل يف املاء ُّ ٌ

كمياه املسـتنقعات ،أو بسـبب املكان الذي يوجد فيه ،كمياه اخلزانات،
متر يف األنابيب ،أو بسـبب تراب،
يمرر فيه ،كامليـاه التي ُّ
أو املكان الذي ّ

أو بمخالطة ما ال ينفك عنه غال ًبا ،كالطحالب وورق الشجر الذي

طاهر
يسقط يف املاء؛ فإن اسم املاء املطلق يتناوله باتفاق العلامء ،وهو
ٌ

مطهر لغريه.
ِّ

تغي أحـد أوصـافه الثـالثة (اللـون،
 -2املاء النجـس :وهو الـذي َّ

أو الطعم أو الريح) بسبب خمالطته للنجاسة.

فإن تغريت إحدى الصفات السابقة بسبب ما وقع فيه من نجاسة فهو

نجس باإلمجاعّ :
قل املاء أو كثر.

أما إذا وقعت النجاسة يف املاء فلم يتغري هبا أحدُ أوصافه ،فإن كان
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طهور باالتفاق ،وإن كان قلي ً
ال((( فقد اختلف فيه أهل العلم،
كثريا فهو
ٌ
ً
واألحوط اجتنا ُبه ،ال سيام مع وجود غريه.

غريه ،فيجوز استعام ُله يف غري
 -3املاء الطاهر :وهو ما ال ّ
يطهر َ
الطهارة ،وهو نوعان:
أ  /املاء املستعمل :وهو املنفصل ِمن أعضاء املتوضئ واملغتسل إذا
واجلمهور عىل أنه ال جيوز استعامله يف الطهارة ،وذهب
اجتمع بعد ذلك،
ُ

ُ
ُ
العدول عنه إىل
واألحوط
بعض أهل العلم إىل أنه طهور كاملاء املطلق،
ُ

ماء طهور غريه ما أمكن ذلك.

ُ
كثريا
يشء طاهر يمكن
ب  /املاء الذي خالطه
حفظ املاء عنه ّ
ٌ
فغي ً

ِمن أوصافه :كالصابون والزعفران والدقيق وغريها فأخرجه عن مسمى

املاء املطلق ،فهو طاهر جيوز استعامله يف غري الطهارة الرشعية.
حكم املاء الذي يبقى بعد الغُسل أو الوضوء:

وهو املاء املتبقي بعد االغرتاف منه للغسل أو الوضوء ،وحكمه أنه

طهور ،وجيوز للرجل أن يغتسل بام تبقى من املاء الذي اغتسلت منه
املرأة  ،كام أنه جيوز للمرأة أن تغتسل بام تبقى من املاء الذي اغتسل منه

((( للعلامء ٌ
وأشهرها ّ
أن الكثري ما بلغ ُق ّلتَني فصاعدً ا ،والقليل ما
أقوال يف حدّ املاء الكثري،
ُ
وحدّ ت
رتا تقري ًباُ ،
جرة تساوي حوايل  93.75صا ًعا ،أي ( )160.5ل ً
دوهنام ،و(ال ُق َّلة)ّ :
القلتان بمكعب ضل ُعه ذراع وربع ،أي  60سم تقريب ًا.
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ٍ (((
َ
ِ
بعض
الرجل؛ حلديث
َّبي
(اغتسل ُ
أزواج الن ِّ
ّبي ﷺ يف َجفنة فجا َء الن ُّ
َ
َ
ُنت ُجنُ ًبا،
يغتسل -فقالت له :يا
يتوضأ ِمنها -أو
رسول اللَّّ ،إن ك ُ
ﷺ لِ ّ

ُ
رسول اللَّ ﷺّ :
ُب)(((.
فقال
إن املا َء ال َين ُ

املاء ا ُمل َش َّمس:

َ
املشمس يف الطهارة ،ولعل األقرب
بعض أهل العلم
كره ُ
استعامل املاء ّ

ربص ،وعدم ثبوت
عدم كراهته؛ لضعف احلديث الوارد يف أنه يورث ال َ

أرضار طبية يف استعامله.

املاء الراكد :كامء املستنقعات وجتمع السيول واألمطار.

فاألصل فيه الطهارة فيجوز استخدامه للطهارة بأن يؤخذ منه

ويتوضأ ،أو يغتسل منه يف مكان آخر ،لكن ال جيوز االنغامس يف املاء
الراكد القليل للغسل ِمن اجلنابة؛ حلديث أيب هريرة  قال :قال رسول

ِ
ُب)(((.
اهلل ﷺ( :ال َيغتسل أحدُ كم يف املاء الدّ ائم وهو ُجن ٌ

كام ال جيوز البول فيه حتى ال يتنجس ،فعن أيب هريرة  ،عن النَّبي

(ج ْفن ٍَة) :القصعة الكبرية التي يوضع فيها الطعام.
((( َ
((( أخرجه أبو داود ( ،26/1برقم  ،)68والرتمذي ( ،94/1برقم  ،)65وابن ماجه
( ،132/1برقم  ،)370وأمحد ( ،129/6برقم .)25022
((( أخرجه البخاري ( ،94/1برقم  ،)236ومسلم ( ،235/1برقم .)282
ومعنى (الدَّ ِائ ِم) :الراكد.
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ِ
ُ
يغتسل منه)(((.
ثم
ﷺ قال( :ال يبول َّن أحدُ كم يف املاء الدّ ائ ِم ّ
ٍ
ِ
نجاسـة يف املاء الراكد وقد غـريت طعـمه أو لونـه
بوجود
ومن علم

أو رحيه؛ فال جيوز له استخدا ُمه أو التطهر به.

((( أخرجه مسلم ( ،236/1برقم .)283
40

الوضــوء

الوضــوء

الوضوء
تعريفـه:

ٍ
ٍ
ٍ
التع ُّبدُ هلل تعاىل باستعامل املاء يف َغ ِ
بكيفية
خمصوصة،
أعضاء
سل
ٍ
خمصوصة.

رشوط الوضوء:

وهي نوعان :رشوط وجوب ،ورشوط صحة.

ُ -1يشرتط لوجوب الوضوء :التَّكليف (البلوغ والعقل) ،وارتفاع

دم احليض والنفاس ،ووجود املاء املطلق ،والقدرة عىل استعامله.

فال جيب الوضوء عىل الصغري أو املجنون ،لكن لو أراد الصغري املميز
الصالة فال بدّ له ِمن الوضوء.
 -2و ُيشرتط لصحة الوضوء :اإلسالم ،فال يصح من الكافر.

والن َّية ،وهي عزم القلب عىل الفعل تقر ًبا إىل اهلل تعاىل ،والنية حم ُّلها

القلب ,فمن غسل أعضاء الوضوء دون نية فهو مل يتوضأ.

كام يشرتط لصحة الوضوء ارتفاع دم احليض والنفاس ،وطهورية

املاء ،وإزالة ما يمنع وصول املاء للبرشة.

فتجب إزالة ما يمنع من وصول املاء إىل أعضاء الوضوء من :طالء
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األظافر ،أو كريامت وزيوت الشعر ،أو مساحيق التَّجميل ،أو األصباغ

الصمغ ،أو غري ذلك.
التي تُستخدم يف الطالء ،أو َّ

أما إن كانت بعض الكريامت واألدهان للشعر أو اجللد ال متنع وصول

املاء للبرشة بسبب قلتها ،أو نوعيتها التي ال متنع وصول املاء :فال جتب

إزالتها.

بعض أهـل العـلم إزالة النَّجاسـة من ال ّبدن باالسـتنجاء
وأوجـب ُ

أو االستجامر قبل الوضوء إن وجدت.

أركان الوضوء:

ٌ
أركان ستة جيب القيام هبا حتى يصح الوضوء:
للوضوء

 -1غسل الوجه.

وحدود الوجهِ :من منابت شعر الرأس املعتاد إىل منتهى الذقن طوالً

وما بني شحمتي األذنني عرض ًا.

ومع غسل الوجه َيتمضمض و َيستنشق ثم يستنثر.

واملضمضة :إدخال املاء يف الفم وإدارته ثم طرحه .واالستنشاق:

إيصال املاء إىل داخل األنف وجذبه بالنَّ َفس إىل األنف ،واالستنثار :هو
إخراج املاء ِمن األنف بعد االستنشاق.

 -2غسل اليدين مع املرفقني.

واملرفق :هو موضـع اتصال الذراع بال َع ُضد ،ويكون غسـل اليدين
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ً
شامل الكفني والذراعني.
ِمن رؤوس األصابع إىل هناية املرفقني
 -3مسح الرأسُ ،
وتسح معه األذنان.
 -4غسل القدمني إىل الكعبني.

والكعبان :مها العظامن الناتئان عىل جانبي القدم ،وجيب أن يشملهام

الغسل.

والسنَّة.
َّ -5
التتيب بني أركان الوضوء :كام ورد يف القرآن ُّ

ً
فاصل
 -6ا ُملواالة :أي متابعة أفعال الوضوء بحيث ال يقع بينها ما يعترب
طويالً.
ِ
ومن األدلة عىل هذه األركان:

قوله تعاىل﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [املائدة.]6 :

وحديث عثامن بن عفان  :أنه دعا َبوضوء((( ،فأفرغ عىل يديه من

الوضوء ،ثم متضمض
إنائه ،فغسلهام ثالث مرات ،ثم أدخل يمينه يف َ
واستنشق واستنثر ،ثم غسل وجهه ثالث ًا ،ويديه إىل املرفقني ثالث ًا ،ثم
كل ِر ٍ
مسح برأسه ،ثم غسل َّ
جل ثالث ًا ،ثم قال :رأيت النبي ﷺ يتوضأ

نحو وضوئي هذا ،وقالَ ( :من توضأ نحو وضوئي هذا ،ثم صىل ركعتني
َ
الوضوء بفتح الواو هو املاء الذي ُيتوضأ به.
((( َ
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نفسهُ ،غفر اهلل له ما تقدّ م ِمن ذنبه)(((.
ال حيدث فيهام َ
ِ
وقـد (رأى النَّبِ ُّي ﷺ ً
قدر الدِّ رهـم
رجل يصـيل ويف َظهر قدمه ُْلعـ ٌة ُ

مل يص ْبها املاء فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصالةَ)(((.

سنن الوضوء:

سنن الوضوء كثرية ،منها:

 -1التسمية يف أول الوضوء ،بقول (بسم اهلل).
 -2غسل الكفني ثال ًثا قبل البدء يف الوضوء.

 -3البدء باملضمضة واالستنشاق قبل غسل الوجه.

صحيحا،
فلو غسل وجهه ثم متضمض واستنشق ،لكان وضوؤه
ً

السنَّة..
ولكنه خالف ُّ

السواك ،ويكون استخدامه أثناء املضمضة أو قبل الوضوء؛
ِّ -4

لضامن النظافة الكاملة للفم واألسنان ،حلديث َأيب هريرة  ،عن

بالسواك عند ِّ
كل
ألمر ُتم ِّ
ّبي ﷺ أنّه قال( :لوال أن ُأش ّق عىل ُأ َّمتي ْ
الن ّ
ٍ
وضوء)(((.
 -5البدء باليمني عند غسل اليدين والقدمني.

((( أخرجه البخاري ( ،44 /1برقم  ،)164ومسلم ( ،204/1برقم .)226
((( أخرجه أبو داود ( ،126/1برقم  ،)175وأمحد ( ،424/3برقم .)15534
ِ
الرطب واليابس للصائ ِم ،وأمحد
((( أخرجه البخاري معل ًقا ( )31/3يف باب سواك َّ
( ،258/2برقم .)7504
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 -6غسل األعضاء ثال ًثا إال الرأس ف ُيمسح مر ًة واحدة.

وال ُي ُ
خمالف لسنَّة الرسول
غسل العضو أكثر من ثالث مرات؛ ألنَّه
ٌ

ّبي ﷺ يسأله عن الوضوء؟ فأراه الوضو َء
ﷺ :فقد (جاء أعرا ٌّ
يب إىل الن ّ
ثم قال :هكذا الوضوء ،فمن زاد عىل هذا فقد أساء وتعدّ ى
ثال ًثا ثال ًثا ّ
وظلم)(((.

إال إذا دعت احلاجة إىل ذلك ،كأن يكون عىل العضو ما يمنع وصول

املاء إىل اجللد؛ فيغسله حتى يزول ولو زاد عن الثالث.
 -7ختليل اللحية الكثيفة واألصابع.

ومعنى التَّخليل :إدخال املاء بني الشعر وإيصاله إىل منابت شعر

اللحية ،وإيصاله إىل أصول األصابع :بإدخال أصابع اليد بني أصابع اليد

األخرى.

وأما ختليل اللحية اخلفيفة التي تُرى البرشة ِمن خالهلا بغسل ما حتتها

فواجب البدّ منه.
ٌ

صب املاء.
 -8الدَّ لك :وهو إمرار اليد عىل العضو بعد ّ
 -9االقتصاد يف املاء.

ِّ -10
الذكـر بعـد الوضـوء بقـول( :أشـهد أن ال إله إال اهلل وحـده

((( أخرجه أبو داود ( ،51/1برقم  ،)135والنسائي ( ،88/1برقم  ،)140وابن ماجه
( ،146 /1برقم  ،)422وأمحد ( ،180/2برقم .)6684
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ال رشيك له وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله) ،ويستحب أن ُيضيف:
(اللهم اجعلني ِمن التَّوابني واجعلني من املت ِّطهرين).

توضأ
فعن عمر بن اخلطاب  :أن رسول اهلل ﷺ قالَ ( :من ّ

ثم قال :أشهد أن ال إله ّإل اللَُّ وحده ال رشيك له،
فأحسن الوضو َء ّ

وأشهد ّ
هم اجعلني من الت ّّوابني ،واجعلني
حممدً ا عبدُ ه ورسوله ،ال َّل ّ
أن ّ
ِ
أبواب اجلنّة يدخل ِمن ِّأيا شا َء)(((.
تحت له ثامني ُة
ِمن
املتطهري َنُ ،ف َ
ّ
نواقض الوضوء:

حلدث األصغر ،وتوجب الوضوء قبل
وهي األمور التي تُسبب ا َ

الصالة ،وهي:

 -1خروج يشء من السبيلني (القبل والدبر) كخروج البول والغائط،

واملذي والودي ،والريح.

بالسكر ،أو بسبب
 -2زوال العقل سواء كان بجنون أو إغامء ،أو ُّ

استعامل نوع من الدواء.

 -3النوم املستغرق الذي ال يبقى معه إدراك.

أما النعاس والنوم اخلفيف الذي يشـعر معه اإلنسـان بام حوله :فإنَّه

ال ينقض الوضوء.

((( أخرجه الرتمذي ( ،77/1برقم .)55
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نواقض أخرى للوضوء اختلف فيها الفقهاء:

نقض الوضوء به إذا كان
مس الفرج (ال ُق ُبل أو الدبر):
واألقرب ُ
ُ
ّ -1

فرج نفسـه أو فـرج غـريه ،فإن كـان بحائـل
دون حـائل ،سـواء كان َ

فال ينقض الوضوء.

ُ
مس فرج الطفل الصغري عند تغيري احلفاظ له ،أو تغسيله
واألحوط عند ِّ

إعادة الوضوء؛ لقوة القول بأنه ينقض الوضوء.

 -2أكل حلم اإلبل :ذهب مجهور أهل العلم إىل عدم نقض الوضوء

به ،وذهب بعض أهل العلم إىل نقض الوضوء بأكله؛ لثبوت األمر
أتوض ُأ ِمن ُلوم
بالوضوء منه عن النبي ﷺ ،فقد ُسئل الرسول ﷺَ ( :أ َّ
فتوض ْأ ْ
أتوض ُأ ِمن حلو ِم
وإن َ
الغن ِم؟ قال :إن َ
توض ْأ ،قال َّ
شئت فال ّ
شئت ّ
ِ
ِ
اإلبل)(((.
فتوض ْأ ِم ْن حلو ِم
اإلبل؟ قال :نعم ّ

 -3ملس املرأة بال حائل :ولعل األقرب عدم نقض الوضوء من

ملس املرأة بال حائل؛ ألن معنى املالمسة يف قوله تعاىل﴿ :ﯤ ﯥ

ِ
الصحابة ريض
ﯦ﴾[النساء ]43 :اجلامع ،كام ورد ذلك عن عدد من ّ

اهلل عنهم((( ،وألنه ورد عن رسول اهلل ﷺ أنه ق َّبل بعض نسائه وخرج
((( أخرجه مسلم ( ،275/1برقم .)360
((( وهـو املـروي عن ابن عبـاس وعـيل رضـي اهلل عنـهم ،ينـظر :تفســري الطـربي
(.)68-63/7
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للصالة((( ،وأنه ملس عائشة ريض اهلل عنها أثناء صالته ً
ليال(((.
فكثري ِمن أهل
 -4خروج الدم ِمن اجلسم بسبب اجلروح أو الكسور:
ٌ
العلم عىل أنه ينقض الوضوء ،وذهب عد ٌد ِمن أهل العلم إىل عدم نقضه.
وأما خروج الدم ِمن أحد السبيلني فينقض الوضوء عند اجلامهري.
 -5خروج الريح من ُق ُبل املرأة (املهبل) ال ينقض الوضوء عند طائفة

ِمن أهل العلم؛ لعدم الدليل عىل ذلك ،وألنه ليس كريح الدبر.

واألحوط يف هذا النوع والنوعني قبله الوضو ُء منها؛ لقوة اخلالف فيه.

 -6القهقهة يف الصالة :ذهب مجهور أهل العلم إىل عدم نقض

الوضوء بالقهقهة يف الصالة؛ لضعف احلديث الوارد يف ذلك.

 -7رطوبة فرج املرأة ،وهي تنقض الوضوء عند مجاهري أهل العلم.

لو َّ
شك اإلنسان يف الطهارة:

ُ
األصل واملعت ََمد يف ذلك اليقني ،فيعمل اإلنسان عىل ما تي ّقنه:
وش َّك يف احلدَ ِ
ث فهو ِ
طاهر ,و َمن َت َي َّق َن احلَدَ َ
فمن َت َي َّق َن ال َّطهار َة َ
ث
َ
وشك يف ال َّط ِ
هارة فهو ُم ْ ِد ٌ
َّ
ث فاليقني ال يزول بالشك.

((( أخرجه أبو داود ( ،129/1برقم  ،)179والرتمذي ( ،143/1برقم  ،)86وابن
ماجه ( ،315/1برقم .)502
((( أخرج النسائي ( ،101/1برقم  )166عن عائشة ريض اهلل عنها قالتْ :
(إن كان
مسني
رسول اهلل ﷺ ليصيل وإين ملعرتض ٌة بني يديه
َ
اعرتاض اجلنازة ،حتى إذا أراد أن يوتر ّ
برجله).
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وإن َح َصل الشك يف وقوع النَّاقض أثناء الصالة :فال يلتفت إليه حتى
يتأكد ِمن حدوثه؛ حلديث عبداهلل بن ٍ
ِ
رسول اللَّ
زيد ( :أنّه شكا إىل

الشء يف الص ِ
الة؟ فقال( :ال َي ْ
نفـتل،
َّ
الر ُج َل ا ّلذي ُي َّي ُل إليه أنّه جيدُ َّ َ
ﷺ ّ

حيا)(((.
ينرصف ،حتّى
أو ال
ْ
َ
يسمع صوتًا أو جيد ر ً
من كان عنده ِ
ناق ٌض مستمر مثل سلس البول ،أو االستحاضة:

جيب عليه إزالة النَّجاسة ،ووضع ما يمنع وصول النجاسة إىل املالبس
بوضع ِخرقة أو حفاظة أو قطن أو غريه عىل الفرج ،ثم الوضوء بعد

يرض نـزول النَّجاسة بعد الوضوء
دخول الوقت ،ثم أداء الصالة ،وال ُّ
أو أثناء الصالة ،وإذا تعدّ ى يشء ِمن النجاسة إىل البدن أو الثياب ّ
وتعذر

التحرز منها ُعفي عنها؛ َّ
ألن ذلك ِمن املشقة الزائدة التي
شق
عليه أو ّ
ّ

جاءت الرشيعة بالعفو عنها.
ٍ
كل ِ
ويفعل ذلك عند ِّ
صالة مفروضة ،ويكون عىل وضوئه مابني
وقت
وقت الفريضتني ما مل ُي ِد ْ
ث بغري هذا السبب.
لكن إن علم أن البول ينقطع عنه يف ٍ
وقت يتسع لطهارته وصالته لزمه

تأخري الصالة لذلك الوقت حتى لو فاتته صالة اجلامعة .

((( أخرجه البخاري ( ،64/1برقم  ،)137ومسلم ( ،276/1برقم .)361
ومعنىَ ( :ينْ َفتِ ْل) :أي ينرصف.
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ما حيرم فعله عىل َمن عليه حدث أصغر:

فرضا أو نفالً؛ لقول اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ
 -1الصالة مطل ًقاً :

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾

أي إذا أردتم القيام إىل الصالة وأنتم حمدثون فاغسلوا....
وقول الرسول ﷺ( :ال تُقبل صال ٌة بغري ُط ٍ
هور)(((.

[املائدة]6 :

 -2مس املصحف:

مجهور أهل العلم إىل حتريم ذلك ،مستدلني بام رواه عمرو بن
ذهب
ُ

َ
حزمّ :
القرآن
أن النبي ﷺ كتب إىل أهل اليمن كتا ًبا وكان فيه( :ال َي َم ُّس

طاهر)(((.
إال
ٌ

وذهب عد ٌد من أهل العلم إىل أنه جيوز للمحدث َم ُّس املصحف،

وأجابوا عن احلديث بأن املراد بالطهارة :طهارة املؤمن وعليه فال جيوز

للكافر أن يمس املصحف؛ ألنه نجس ،وجيوز للمؤمن أن يمسه؛ ألنه
طاهر.

مس كتب التفسري ،واألجهزة اإللكرتونية املحتوية عىل نص
ُ
وجيوز ُّ

((( أخرجه مسلم ( ،203/1برقم .)224
((( أخرجه مالك يف املوطأ ( ،)199/1والدارقطني ( ،219/1برقم  ،)439والدارمي
( ،1455/3برقم ،)2312والدارقطني (.)121/1
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القرآن الكريم من غري طهارة من احلدث األصغر؛ ألهنا ال تسمى مصح ًفا.
وأما القراءة من املصحف للمحدث حد ًثا أصغر دون ٍ
مس فهي

جائزة اتفا ًقا.

 -3الطواف بالكعبة:

ذهب مجهور أهل العلم إىل اشرتاط الطهارة من احلدث األكرب
ِ
ً
البيت
واف حول
واألصغر لصحة الطواف؛
استدالل بحديث( :ال َّط ُ

ِم ُثل الص ِ
الة ّإل أنّكم تتك ّلمون فيه)((( ،ولقوله ﷺ لعائشة ريض اهلل
ّ

عنها( :افعيل كام يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهري) متفق

عليه((( ،ولقوله عن صفية حينام ُأخرب أهنا حاضت( :لعلها حتبسنا؟! أمل

تكن طافت معكن؟ فقالوا :بىل ،قال :فاخرجي) متفق عليه(((.

وحيرم عىل املرأة أن تطوف مع احليض ما دامت قادرة عىل الطواف

بدونه بعد ذلك بال نزاع.

بعض أهل العلم إىل أن الطهارة ليست رش ًطا يف صحة
وذهب ُ

الطواف ،بل هو واجب يسقط بالعذر كخوف فوات الرفقة أو الرحلة،
ويرب بدم.
ُ

((( أخرجه الرتمذي ( ،293/3برقم .)960
((( أخرجه البخاري ( 159 /2برقم ،)1650ومسلم ( ،873 /2برقم .)1211
((( أخرجه البخاري ( ،73 /1برقم  ،)328ومسلم ( ،965 /2برقم .)1211
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الغ ُُسل
الغ ُْسل هو:

التقرب إىل اهلل تعاىل باستعامل املاء الطهور يف مجيع البدن عىل وجه

خمصوص.

رشوط الغُسل:

ُيشرتط لوجوب الغسل مثل ما يشرتط للوضوء وهو :التَّكليف،

وارتفاع دم احليض والنفاس ،ووجود املاء املطلق ،والقدرة عىل استعامله.

و ُيشرتط لصحة الغسل :اإلسالم ،والن َّية ،وارتفاع دم احليض

والنفاس ،وإزالة ما يمنع وصول املاء للبرشة ،وطهورية املاء.

أركان الغُسل:

للغسل رك ٌن واحد وهو :تعميم مجيع البدن باملاء .أي إيصال املاء

إىل مجيع أجزاء اجلسم ،بام يف ذلك تنظيف الفم واألنف باملضمضة

واالستنشاق.

ب املاء عىل ال َبدن ،أو االنغامس يف املاء ،كالسباحة
بص ِّ
وسواء كان ذلك َ

مثالً.
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والغسل ثالثة أنواع:

ٌ -1
غسل واجب ،وستأيت موجباته قري ًبا.
ٌ -2
غسل مستحب ،مثل :غسل اجلمعة.
ٌ -3
ربد.
غسل مباح ،مثل :الغسل بنية الت ّ

سنن الغسل:

ستحب
يكفي يف االغتسال تعميم البدن باملاء ،ولكن هناك ُسنَ ٌن ُي
ُّ

للمسلم القيام هبا لتحقيق االقتداء بالنبي ﷺ يف صفة غسله من اجلنابة،
ُ
رسول اللَّ ﷺ إذا ا ْغتسل ِمن
قالت( :كان
فعن عائش َة ريض اهلل عنها ْ

ُ
ُ
ثم
ثم ُيفر ُغ بيمينِه عىل شامله
اجلنابة يبدأ
فيغسل َ
فرجهّ ،
فيغسل يديهّ ،
يأخذ املاء في ِ
ِ
ِ
صول ّ
الشعر،
دخ ُل أصاب َعه يف ُأ
ثم
ّ
ُ َ ُ
يتوضأ ُوضو َءه ّ
للصالةّ ،
ٍ
أن قد استربأ ح َفن عىل ِ
َ
حتّى إذا رأى ْ
أفاض عىل
رأسه
ثم َ
َ َ
ثالث ح َفناتّ ،
ِ
ِ
ثم غسل ِرج َليه)(((.
سائر جسدهّ ،

موجبات الغسل:

 -1خروج املني دف ًقا بلذة باحتالم أو استمناء.
واالحتالم :خروج املني أثناء النوم.

واملرأة كالرجل يف ذلك ،حلديث ُأ ّم سلم َة ريض اهلل عنها قالت:

((( أخرجه البخاري ( ،271/1برقم  ،)260ومسلم ( ،253/1برقم .)316
يصبُ ( ،أ ُص ِ
َ
ول َّ
أوصل املا َء إىل مجيع
َب َأ):
ومعنىُ ( :ي ْف ِر ُغ):
ُّ
(است ْ َ
الش ْع ِر) :جذوره وأساسهْ ،
صب املاء.
(ح َف َن) :احلفن ُة مل ُء الكفنيَ ( ،أ َف َ
اض)َّ :
البرشةَ ،
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فقـالت :يا رسـول اللََّّ ،
إن اللَّ
(جـاءت أ ّم ُسـ َلي ٍم إىل رسـول اللَّ ﷺ
ْ
ْ
ِ
املرأة ِمن ُغ ٍ
ّبي
سل إذا
احلق ،فهل عىل
ال يستحيي ِمن ِّ
ْ
احتلمت؟ قال الن ُّ
َ
رسول
وقالت :يا
وجهها-
ْ
ﷺ :إِذا ْ
رأت املا َء ،فغ َّط ْت أ ّم سلم َة -تعني َ
ِ
شبهها ولدُ ها؟)(((.
حتتلم املرأةُ؟ قال :نعم ت َِر ْ
بت يمينُك((( ،فبِ َم ُي ُ
اللَّ َأو ُ

 -إذا رأى الشخص أثر املني عىل جسمه أو مالبسه بعد االستيقاظ

من النوم :وجب عليه الغسل ،سواء تذكَّر هذا االحتالم أم مل يتذكر.

أثرا لالحتالم :فال ُغسل
 -أ َّما إن رأى يف منامه أنَّه احتلم ثم مل جيد ً

عليه.

ُ
الرجل زوجتَه ولو مل ينـزل املني ،وجب
 -2اجلامع((( :فإذا جامع

ثم َج َهدَ ها
الغسل عليهام مجيع ًا ،حلديث( :إذا
َ
جلس بني ُش َعبِها األرب ِع ّ
ُ
ْ
(وإن مل ُي ِنز ْل)(((.
الغسل)((( ،ويف رواية:
فقد وجب
 -3خروج دم احليض أو النفاس من املرأة.

ويكون االغتسال منهام بعد انقطاع الدم ومتام الطهر ،وجيوز االغتسال

أثناءمها للتنظف.

((( (ت َِر َب ْت َي ِمين ُِك) :أي ألصقت يمينك بالرتاب من الفقر ،وهي عبارة جارية عىل لسان
العرب ال يريدون هبا الدعاء عىل املخاطب ،وإنام يريدون ّ
احلث والتحريض.
((( أخرجه البخاري ( ،301/1برقم  ،)291ومسلم ( ،271/1برقم .)349
ٍ
إيالج وال مجاع ،فليس فيه ال ُغسل.
جمرد املس دون
((( أما َّ
((( أخرجه البخاري ( ،135/1برقم  ،)130ومسلم ( ،251/1برقم .)313
((( أخرجها مسلم ( ،271/1برقم .)348
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كام جيب ال ُغسل يف حالتني غري اجلنابة ومها:

 -4إذا أسلم الكافر :فيجب عليه أن يغتسل -عىل األقرب األحوط
ِمن أقوال أهل العلم -لِ ُي َ
ظاهرا وباطنًا.
زيل عنه آثار الكفر؛ فيكون نظي ًفا
ً
 -5إذا مات املسلم بغري الشهادة يف سبيل اهلل :فإنَّه ُيغسل ،ثم ُيك َّفن

يف مالبس خاصة ،ثم ُيصىل عليه ويدفن.

غسل ،وال ُيك َّفن ،بل يدفن بثيابه التي مات فيها.
أ َّما الشهيد فال ُي َّ

ما حيرم فعله عىل من كان عليه حدث أكرب:
 -1الصالة.

 -2الطواف.

 -3مس املصحف ومحله ِمن غري حائل.
 -4قراءة القرآن:

حيرم عىل املحدث حد ًثا أكرب أن يقرأ شي ًئا ِمن القرآن عند مجهور

العلامء؛ ألن النبي ﷺ مل يكن حيجبه عن قراءة القرآن يشء سوى
اجلنابة((( ،ولورود آثار عن الصحابة يف ذلك(((.

((( أخرجه أبو داود ( ،164/1برقم  ،)229والرتمذي ( ،214/1برقم ،)146
والنسائي ( ،144/1برقم  ،)265وابن ماجه ( 375/1برقم  ،)594وقال الرتمذي:
حسن صحيح ،وصححه احلاكم ،ووافقه الذهبي( .د .عامر العيسى).
((( ورد ذلك عن عمر  عند ابن أيب شيبة ( ،97/1برقم  )1080والدارمي (،679/1
برقم  .)1032وعن عيل  عند ابن أيب شيبة ( ،97/1برقم  ،)1086والدارقطني
( ،212/1برقم  .)425وعن أيب هريرة  عند الدارمي ( ،681/1رقم= .)1040
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حتريم قراءة القرآن عىل اجلنب دون احلائض
بعض الفقهاء
ص ُ
َ
وقد َق َ َ

والنفساء؛ ّ
رفع حدثهام ،مع كونه يطول،
ألن احلائض والنفساء ال يملكان َ
بخالف اجلنب ،فبإمكانه االغتسال ورفع احلدث متى ما أراد.
 -5املكث يف املسجد:

لكن يرخص يف املرور أو الدخول لقضاء حاجة رسيعة؛ لقول اهلل

تعاىل﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﴾ [النساء.]43 :

ُ
رسول اللَّ ﷺ( :ناولينى
وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت :قال يل
إن حيضت ِ
ِ
حائض ،فقالَّ :
ليست
َك
فقلتّ :إن
قالت
اخلُ ْمر َة ِمن
ْ
ُ
املسجدْ ،
ٌ
ىف َي ِد ِك)((( ،فقد أذن الرسول ﷺ للسيدة عائشة باملرور يف املسجد لإلتيان

باخلمرة مع أهنا حائض .

ُ
رأسه
قالت( :كان
وعن ميمون َة ريض اهلل عنها ْ
رسول اللَّ ﷺ ُ
يضع َ
َ
حائض ،وتقوم إحدانا ُ
بخ ْمرتِه إىل
القرآن وهي
حج ِر إحدانا فيتلو
ٌ
يف ْ
ِ
حائض)(((.
فتبسطها وهي
ٌ
املسجد ُ
= وعن ابن مسعود  عند ابن أيب شيبة ( ،97/1برقم ( .)1081د .عامر العيسى).
((( أخرجه مسلم ( ،244/1برقم .)298
ِ
ِ
ِ
ْ
(ح ْي َضتَك َل ْي َس ْت ِف َيدك) :أي:
و(الُ ْم َرة) :السجادة التي يسجد عليها املصيل ،وقولهَ :
ٍ
بإرادة منك أو قدرة عىل منعه.
يدك ليست نجسة; ألهنا ال حيض فيها ،وقيل :حيضك ليس
((( أخرجه النسائي ( ،147/1برقم .)273
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أحكام طهارة النساء
معنى احليض:
د ُم ِجبِ َّلة -أي ِخلقة وطبيعة -خيرج ِمن ُق ُبل املرأة (أي املهبل) يف

أوقات معلومة  ,ملدة معلومة.

وهو بذلك خيتلف عن الـدم الذي خيرج بسـبب املرض ،أو الـوالدة

أو غريها من األسباب العارضة.

مدة احليض:

 -1العمر الذي حتيض فيه املرأة:
بدايته :يرى كثري ِمن العلامء أن وقته ال يبدأ قبل بلوغ األنثى تسع

سنني ،فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن ال يكون د َم حيض ،بل دم
ِع َّلة وفساد (أي مرض).
هنايتهِ :من العلامء َمن رأى ّ
أن أكثر س ّن حتيض فيه املرأة مخسون سنة،

ّ
ولعل األقرب ّ
أن املرأة ما دامت ترى الدم املعتاد
ومنهم جعله ستني،

الذي له صفات احليض :فهو حيض .وإن كان معلو ًما ّ
أن عامة النساء

يصلن إىل س ّن تنقطع عندها العادة ،فيك َّن ممّن قال اهلل فيه ّن﴿ :ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [الطالق.]4 :
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 -2طول مدة نزول دم احليض:

مل يأت يف تقدير ّ
نصا قاطع ًا ،وأكثر
أقل احليض وال أكثره ما يكون ً

العلامء عىل أنه ال يقل عن يوم وليلة ،وال يزيد عن مخسة عرش يوم ًا،
وغالب النساء تكون حيضتها ستة أو سبعة أيام ،وبعضهن يقل عن ذلك
ُ

ألربعة أو مخسة أيام ،والقليل َمن تزيد عىل ذلك لثامنية أو تسعة أيام،

ويوجد من يكون حيضها أقل أو أكثر من ذلك ،لكنه أقل وجود ًا.

ويمكن متييز دم احليض عن غريه من أنواع الدماء بطبيعته التي ُيعرف
هبا ِمن لون ورائحة وثخانة ،فإن اشتبه بغريه فيمكن الرجوع ألهل اخلربة
ِمن النساء أو الطبيبات.

 -3مدة الطهر بني احليضتني:

اتفق العلامء عىل أنه ال حد ألكثر الطهر بني احليضتني.

واختلفوا يف أقله :فقـيل :ثالثة عرش يوم ًا ،وقيل :مخسـة عشـر يوم ًا،

ومل يأت فيه دليل قاطع ،فاملرجع فيه عاد ُة ِّ
كل امرأة.

االستحاضة:
تعريفها:

استمرار نزول الدم وجريانه يف غري وقت احليض أو النفاس.
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أحوال املستحاضة:

املستحاضة هلا ثالث حاالت:

احلالة األوىل :أن تكون مدة احليض معروفة هلا قبل أن تصاب

باالستحاضة ،ويف هذه احلالة تعترب هذه املدة املعروفة هي مدة احليض،
والباقي استحاضة ،حلديث أ ّم سلمة السابق.

احلالة الثانية :أن ال تكون هلا عادة حمددة ،ولكنها تستطيع متييز دم

احليض بصفاته عن غريه ،ويف هذه احلالة تعمل بالتمييز ،ويكون حيضها

ما متيز بسواد أو غلظة أو رائحة؛ حلديث فاطمة بنت أيب حبيش :أهنا

كانت تستحاض ،فقال هلا النبي ﷺ( :إذا كان د ُم احليضة فإنّه د ٌم أسو ُد
ف ،فإذا كان ذلك فأمسكي عن الص ِ
فتوضئي
اآلخر
الة ،فإذا كان
عر ُ
ّ
ّ
ُ
ُي َ
وصل فإنّام هو ِع ٌ
ِّ
رق)(((.
احلالة الثالثة :أن يستمر هبا الدم ،ومل يكن هلا أيام معروفة ،إما ألهنا

نسيت عادهتا ،أو ال تستطيع متييز دم احليض.

ويف هذه احلالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة ،عىل عادة غالب
النساء ،ويبتديء ِمن أول الوقت الذي رأت فيه الدم.

فإذا أمكن التمييز بني احليض واالستحاضة بالرجوع ألهل الطب:

((( أخرجه أبو داود ( ،115/1برقم  ،)286والنسائي ( ،123/1برقم .)215
ومعنىِ :
(ع ْر ٌق) :دم عرق انفجر ،ال دم حيض.
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فيمكن العمل بام يقوله أهل الطب من التفريق بينهام.
أحكام املستحاضة:

 -1ال جيب عليها الغسل ليشء من الصالة ،إال حينام ينقطع حيضها.

وهبذا قال اجلمهور من السلف واخللف .لكن جيوز هلا االغتسال متى

شاءت.

 -2جيب عليها الوضوء لكل وقت فريضة ،وتصيل ما شاءت من

الصلوات ما دامت عىل وضوء إىل وقت الفريضة األخرى ،كمن عنده

سلس البول ،وقد سبق بيان حكمه؛ وال تتوضأ قبل دخول وقت الصالة.
 -3تغسل فرجها قبل الوضوء وتضع ما يمنع من تلوث اجلسم

والثياب بالدم.

 -4جيوز لزوجها أن يطأها ولو يف حال جريان الدم؛ ألنه مل يرد دليل

باملنع ،لكن ال بد من مراعاة احتامل الزوجة لـذلك.

 -5هلا حكم الطاهرات :فهي تصيل ،وتصوم ،وتعتكف ،وتقرأ

القرآن ،ومتس املصحف ،وحتمله ،وتفعل كل العبادات.
النفاس:

تعريف النفاس:

الدم اخلارج من ُق ُبل (فرج) املرأة بسبب الوالدة ،وإن كان املولود

ِس ْق ًطا.
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مدة النفاس:

 -1ال حدَّ ألقل النفاس ،فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الوالدة
انقىض نفاسها ،ولزمها ما يلزم الطاهرات ِمن الصالة والصوم وغريمها.

ِ
(كانت
 -2أكثره أربعون يو ًما؛ حلديث أم سلمة ريض اهلل عنها قالت:
رسول اللَّ ﷺ تَقعدُ بعد ِ
النّ َفساء عىل ِ
ِ
أربعني
أربعني يو ًما أو
نفاسها
عهد
َ
َ
ُ
ليل ًة)(((.
قال الرتمذي بعد هذا احلديث« :قد أمجع أهل العلم من أصحاب

النبي ﷺ والتابعني ومن بعدهم ،عىل أن النفساء تدع الصالة أربعني

يو ًما ،إال أن ترى ال ُّطهر قبل ذلك ،فإهنا تغتسل وتصيل ،فإن رأت الدم
بعد األربعني ،فإن أكثر أهل العلم قالوا :ال تدع الصالة بعد األربعني»،

أي فيكون حكمه أنه دم استحاضة.

 -3الدم الذي خيرج أثناء الطلق وقبل الوالدةِ :من دم نفاس ،فعىل
من رأته ترك الصالة والصوم ،ولكنه ال حيسب ِمن األربعني.
أما الدم الذي خيرج قبل الطلق :فال يعترب دم نفاس ،فال تسقط الصالة

به ،وإذا مل تتمكن من الصالة يف وقتها ،وجب قضاؤها بعد الطهر.

((( أخرجه أبو داود ( ،123/1برقم  ،)311والرتمذي ( ،256/1برقم  ،)139وابن
ماجه ( ،213/1برقم  ،)648وأمحد ( ،300/6برقم .)26603
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 -4رؤية الدم حال احلمل:

إذا رأت احلامل دم ًا :فهو دم استحاضة مطل ًقا كيف كان؛ فال جيتمع

ٌ
محل وحيض.

ما حيرم عىل احلائض والنفساء:

تشرتك احلائض والنفساء مع اجلنب يف مجيع ما تقدم مما حيرم عىل

ٌ
حمدث حد ًثا أكرب،
اجلنب ،ويشرتكون يف أن كل واحد منهم يقال :إن َّه

وحيرم عىل احلائض والنفساء -زيادة عىل ما تقدم -أمور:
 -1أداء الصوم:

يصح منها.
فال حيل للحائض والنفساء أن تصوم ،وال ُّ

وجيب عليها قضاء ما فاهتا من الصوم الواجب ،بخالف ما فاهتا من

الصالة ،فإنه ال جيب عليها قضاؤه ،فعن عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالت:
ِ
ِ
بقضاء الص ِ
الة)(((.
الصو ِم وال نُؤ َم ُر
َّ
(كان ُيصي ُبنا ذلك فنُؤ َم ُر بقضاء ّ
 -2الوطء :واملقصود به اجلامع.

وهو حرام بإمجـاع املسـلمني ،بنص الكتاب والسـنة ،فال حيل وطء

احلائض والنفساء حتى تطهر.

ّبي ﷺ فأنزل اللَُّ تعاىل﴿ :ﮠ ﮡ
فقد سأل
ُ
أصحاب الن ّ
ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﴾ [البقرة ]222 :إىل
((( أخرجه البخاري ( ،331/1برقم  ،)321ومسلم ( ،265/1برقم .)335
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ٍ
رسول اهلل ﷺ( :اصنعوا َّ
ُ
ِّكاح)((( ويف
آخر اآلية ،فقال
كل يشء إالّ الن َ
لفظ (إالّ
اجلامع)(((.
َ

 -3قراءة القرآن حال احليض والنفاس:

اختلف الفقهاء فيه ،وقد ّ
رخص طائف ٌة من الفقهاء للحائض والنفساء

احلائـض
يف قراءة القرآن؛ لضعف احلديث الوارد يف املنـع( :ال تقرأ
ُ
ِ
القرآن)((( ،وللفرق بينهام وبني ُ
اجلنُب؛ فإن اجلنب
ُب شي ًئا ِمن
وال اجلن ُ

احلائض فليس باختيارهـا
يستطيع أن ُيزيل هذا املانع باالغتسـال ،وأ ّما
ُ

أن تزيل هذا املانع ،كام أن احليض والنفاس يطول ،وربام نسيت حمفوظها

من القرآن.

ما حيل من االستمتاع حال احليض والنفاس:

ال خالف بني أهل العلم يف جواز مبارشة الزوجة حال حيضها فيام

َ
رسول
عمه أنّه سأل
فوق الرسة ودون الركبة؛ فعن حرا ِم بن َحكي ٍم ،عن ِّ
ِ
اهلل ﷺ( :ما ُّ
اإلزار)(((.
حائض؟ قال :لك ما فوق
حيل يل ِمن ا ْمرأيت وهي
ٌ

وأجاز طائفة ِمن أهل العلم مبارشهتا فيام بني الرسة والركبة برشط

((( أخرجه مسلم ( ،246/1برقم .)302
((( هو هبذا اللفظ عند ابن ماجه ( ،410/1برقم .)644
((( أخرجه الرتمذي ( ،236/1برقم  ،)131وابن ماجه ( ،196/1برقم . )596
((( أخرجه أبو داود ( ،85/1برقم .)212
ومعنىِ :
(اإل َز ِار) :ما يلبس لتغطية النصف األسفل من جسم اإلنسان.
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ٍ
األمن ِمن الوقوع يف الوطء؛ للحـديث السـابق( :اصـنعوا َّ
يشء
كـل

ِّكاح).
إالّ الن َ
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َّيمم
الت ُّ
تعريف التيمم:

مسح الوجه واليدين بالصعيد عىل وجه خمصوص.
والصعيد هو الرتاب.

طبيعة التيمم:

التيمم ٌ
بدل عن طهارة املاء ،فيقوم مقام الوضوء يف احلدث األصغر،
ومقـام ال ُغسـل يف احلـدث األكرب ،فيسـتطيع أن يؤ ّدي به ِمن العبادات

ما شاء إىل أن جيد املاء.

األسباب املبيحة للتيمم:

األصل يف طهارة املسلم :الغسل أو الوضوء ،لكن ُيرشع له يف حاالت

أن يتيمم ،ويمكن حرصها يف حالتني رئيستني:
األوىل :عدم وجود املاء.

الثانية :عدم القدرة عىل استعامل املاء.
وحتتهام تندرج بقية األسباب:

 -1إذا مل جيد املاء ،أو وجد منه ما ال يكفيه للطهارة.

 -2إذا كان به جراحة أو مرض ،وخاف من استعامل املاء زيادة
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املرض ،أو تأخر الشفاء ،أو كان لدى الشخص ما يمنعه من استعامل املاء

كحساسية جلده من املاء.

أما إذا كـان املرض أو اجلرح ال يمنعـه من الوضـوء أو االغتسـال،

أو يمكنه وضع ما يمنع وصول املاء إىل هذا اجلرح أو اجلزء املصاب:

فيجب عليه التطهر باملاء.

 -3إذا كان املاء شديد الربودة ،وليس عنده ما ّ
يسخنه به ،وغلب عىل

ظنه حصول رضر باستعامله.

 -4إذا كان املاء قـري ًبا منه ،ولكن خياف عىل نفسه أو عرضـه أو مـاله

أو فوت الرفقة ،إذا اشتغل بالبحث عنه أو اشتغل بجلبه.
حال أو ً
 -5إذا احتاج إىل املاء ً
مآل للرشب ونحوه.
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ّيمم:
رشوط وجوب الت ّ

رشوط التيمم

أ -البلوغ.

ب -العقل.

الصعيد.
ج -القدرة عىل استعامل ّ
حكم.
د -فقدان املاء حقيق ًة أو ً

رشوط صحة التيمم:
 -1اإلسالم.
 -2النية

الصعيد ال ّطهور.
 -3وجود ّ

 -4فقدان املاء حقيق ًة أو حك ًام.

متنجسا فال جيوز التيـمم به ،بل يأخذ ترا ًبا آخـر،
فإذا كـان الـرتاب
ً

أو يزيل النجاسة وما تنجس معها من الرتاب ،ثم يتيمم.
الصعيد الذي يتيمم به:

ُ
بعض
جيوز التيمم بالرتاب الطاهر ،وهو
األصل يف التيمم ،وأجاز ُ
أهل العلم التيمم ّ
بكل ما كان ِمن جنس األرض ،كالرمل ،واحلجر،

ِ
ص (مادة بيضاء كانت تستخدم يف الطالء)؛ لقول اهلل تعاىل﴿ :ﯪ
واجل ّ

ﯫ ﯬ﴾ [النساء ]43 :والصعيدُ وجه األرض ،ترا ًبا كان أو غريه.
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ُ
غبار يعلق باليد متى أمكن ذلك.
التيمم بالرتاب الذي له ٌ
واألحوط ّ

أركان التيمم:

 -1مسح الوجه.

 -2مسح الكفني إىل الرسغني ،والرسغ :هو املفصل ما بني الكف

والساعد.

 -3الرتتيب بني الوجه واليدين.

 -4املواالة.

خاصان بالتيمم إذا كان ً
بدل عن الوضوء
والرشط الثالث والرابع
ّ

دون الغسل.

كيفية التيمم:

عىل املتيمم أن يقدم النية ،ثم يسمي اهلل تعاىل ،ويرضب بيديه الصعيد

الطاهر ،ويمسح هبام وجهه ويديه إىل الرسغني؛ حلديث عامر بن يارس
ريض اهلل عنهامَّ :
َ
َ
بيديك
ترضب
يكفيك أن
أن الرسول ﷺ( :إنّام كان
َ
وجهك وك َّف َ
يك)(((.
َ
متسح هبام َ
ثم َ
ثم تن ُف َخّ ،
األرضّ ،

والنفخ يف اليدين قبل مسح الوجه حتى ال يتسخ وجهه ،أو يؤذي

نفسه بدخول الغبار يف عينيه أو فمه.

((( أخرجه البخاري ( ،348/1برقم  ،)338ومسلم ( ،280/1برقم .)368
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نواقض التيمم:

 -1مجيع نواقض الوضوء السابق ذكرها.

 -2وجود املاء ملن فقده ،أو القدرة عىل استعامله ،ملن عجز عنه .وهنا

حاالت:

 -إذا صىل بالتيمم ثم وجد املاء ،أو قدر عىل استعامله بعد الفراغ من

الصالة ،ال جتب عليه اإلعادة ،وإن كان بقي متّسع يف وقت الصالة.

 -إذا وجد املاء ،وقدر عىل استعامله بعد الدخول يف الصالة ،وقبل

الفراغ منها ،فإن وضوءه ينتقض ،وجيب عليه التطهر باملاء ،وإعادة الصالة.
 -3خروج وقت الصالة يبطل التيمم عند مجهور العلامء ،فيجب عليه

عندهم أن يعيد التيمم عند دخول وقت ّ
كل صالة ،وهو املنقول عن

الصحابة ريض اهلل عنهم((( ،وهو األحوط ،وذهب عدد من أهل العلم
ّ

أنه ال ينقض التيمم.

((( ورد ذلك عن عبداهلل بن عمر  كام عند البيهقي يف السنن الكربى ( ،339 /1برقم
 ،)1054وقال :إسناده صحيح ،وقال يف اخلالفيات« :أصح حديث يف الباب :حديث ابن
عيل بن أيب
عمر ،وبه تقع الكفاية؛ إذا ال ُيعرف له عن الصحابة
ٌ
خمالف» .وورد ً
أيضا عن ِّ
ٍ
طالب  كام يف مصنف ابن أيب شيبة ( ،147 /1برقم .)1691وعمرو بن العاص 
كام عند عبد الرزاق الصنعاين  ،215/1( برقم  .)833وعبداهلل بن عباس  يف سنن
الدارقطني ( ،341/1برقم( .)710د .عامر العيسى).
وقال ابن تيمية يف رشح العمدة ،كتاب الطهارة ص (« :)443ومل يعرف هلم يف الصحابة
واملشهور عنه خال ُفها»( .د .عامر العيسى).
خمالف ،إال رواية عن ابن عباس،
ُ
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هل جتب إعادة ما ُص ّل بالتيمم؟

إذا تيمم اجلنب أو احلائض لسبب من األسباب املبيحة للتيمم
وصىل ،ثم َق ِد َر عىل استعامل املاء ،فيجب عليه أن يغتسل ،وال ُيعـيد
ما صاله بالتيمم مهام كانت املدة ،حلديث عمران َّ :
أن النبي ﷺ:
ِ
ِ
ٍ
معتزل مل ُي ِّ
َّ
صل مع
برج ٍل
فلم انفتل من صالته إذا هو ُ
(صل بالنّاسّ ،
القو ِم ،قال :ما منعك يا ُ
ُصل مع القو ِم؟ قال :أصابتني جناب ٌة
فالن أن ت ِّ َ
وال ماء ،قال :عليك بالص ِ
َ
يكفيك) ثم ذكر :أهنم بعد أن وجدوا
عيد فإ ّن ُه
َّ
َ
ُ
(اذهب
رسول اهلل ﷺ الذي أصابته اجلنابة إنا ًء من ماء وقال:
املاء أعطى
ْ
ِ
َ
عليك)(((.
فأفر ْغ ُه

طهارة فاقد املاء والرتاب:

إذا مل يستطع الشخص الطهارة باملاء وضو ًءا أو ُغسالً ،ومل يستطيع

تيـمم؛ لفقد املاء والـرتاب ،أو حلسـاسـية أو مرض،
الطهارة بالـرتاب
ً

أو حروق شديدة ،ونحو ذلكّ :
فإن الطهار َة تسقط عنه؛ لعجزه عنها،

واهلل تعاىل يقول﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [البقرة،]286 :
ولكن ال تسقط عنه الصالة مادام أنه يستطيع أداءها ولو بغري طهارة،

فيصيل عىل حسب حاله.

((( أخرجه البخاري ( ،354/1برقم  ،)344ومسلم ( ،474/1برقم .)682
ومعنى( :ا ْن َفت ََل) :انتهى من صالته والتفت إىل املصلني.
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املسح عىل الخّفني

املسح عىل ُ
اخل ّفني
املقصود باخلف:

الرجل من جلد رقيق ونحوه ،ويسرت الكعبني.
ما يلبس يف ّ

ما ُيلحق باخلف:

و ُيلحق باخلف كل ما يسرت الرجل إىل الكعبني ،كاجلوربني عند مجع

ِمن أهل العلم؛ لثبوته عن الصحابة ريض اهلل عنهم((( ،واحلذاء طويل

العنق الذي يسرت الكعبني ،وما يلف عىل الرجل من القامش خشية الربد
األذى من امليش عىل األرض.

ما ال ُيلحق باخلف:

كل ما ال يسرت الكعبني فال ُيلحق باخلف وال يأخذ حكمه ،ومن أمثلة

ذلك :احلذاء العادي ،أو النعل ،فال يأخذ حكم اخلفني.

املقصود باملسح عىل اخلفني:

التعبد هلل تعاىل بمسح اخلفني باملاء يف الوضوء ،بدل غسل الرجلني

((( قال ابن املنذر يف كتابه األوسط (« :)462/1روي إباحة املسح عىل اجلوربني عن
تسعة ِمن أصحاب رسول اهلل ﷺ :عيل بن أيب طالب ،وعامر بن يارس ،وأيب مسعود ،وأنس
بن مالك ،وابن عمر ،والرباء بن عازب ،وبالل ،وأيب أمامة ،وسهل بن سعد ريض اهلل
عنهم»( .د .عامر العيسى).
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عىل صفة خمصوصة.

مرشوع ّية املسح عىل اخل ّفني:

املطهرة:
ثبتت مرشوع ّية املسح عىل اخل ّفني بالسنّة النّبو ّية ّ

ٍ
ُ
أسفل
بالرأي لكان
عيل بن أيب
طالب  قال( :لو كان الدِّ ي ُن ّ
عن ٍّ
ِ
َ
ظاهر
مسح عىل
رأيت
اخلُ ِّ
ف َأوىل باملسح ِمن أعاله ،وقد ُ
رسول اللَّ ﷺ َي ُ

ُخ َّفيه)(((.

ّبي ﷺ يف ٍ
ويت
فأه ُ
وعن املغرية بن شعبة  قال( :ك ُ
سفرْ ،
ُنت مع الن ِّ
أدخ ْلتُهام طاهرت ِ
ِ
فإن َ
َني ،فمسح عليهام)(((.
ألنز َع ُخ َّفيه فقال :دعهام؛ ِّ
صفة املسح:

إذا وصـل املتوضـئ إىل قدميه أثنـاء الوضـوء فإنه ُيب ِّلل يديه باملـاء،

ثم يمسح هبا أعىل اخلُفني أو اجلوربني مرة واحدة.

وال ُيرشع تكرار املسح .فاملسح يكون مرة واحدة.

رشوط املسح عىل اخلفني:

 -1أن يكون املسح عىل اخلفني ِمن حدث أصغر ،فال جيوز املسح
عىل اخل ّفني ملن وجب عليه الغسل ِمن احلدث األكرب ،بل جيب عليه نزع
((( أخرجه أبو داود ( ،46/1برقم .)162
((( أخرجه البخاري ( ،213/1برقم  ،)206ومسلم ( ،288/1برقم .)274
ومعنىَ ( :ف َأ ْهوي ُت) :مددت يدي ألخلعهام من قدميه ،و( َأد َخ ْلتُهم َط ِ
اه َرت ْ ِ
َي) :أدخلت
َْ
ْ َُ
قدمي يف اخلف حال الطهارة من احلدث.
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اخلف واالغتسال.
ّ

 -2أن يلبس اخل ّفني عىل طهارة كاملة بعد وضوء كامل باملاء حلديث

املغرية السابق.

 -3أن يكون اخلف طاهر ًا ،فال جيوز املسح عىل خف نجس ،مثل

املصنوع من جلد احليوانات التي ال يؤكل حلمها.

ّ
للمحـل املفروض غسـله يف الوضـوء،
ساترا
 -4أن يكون اخلـف ً

فال جيوز املسح عىل خف غري ساتر للقدم والكعبني.

 -5أن يكون املسح خالل املدة ا ُملحدَّ دة ،وستأيت.

الرشوط املختلف فيها:

اشرتط عد ٌد من الفقهاء رشو ًطا أخرى للمسـح عىل اخلفني ،مثـل:

أال يشف عن البرشة ،وأن يثبت بنفسه بحيث ال حيتاج ملا يربطه أو يثبته

عىل القدم ،أو أن يمكن متابعة امليش فيه ،وغري ذلك ،ويف صحة هذه

الرشوط خالف؛ لعدم ورود الدليل هبا.
الثقوب التي باخلف:

إذا كان باخلف أو اجلورب خروق يسرية فال يمنع ذلك ِمن املسح

عليه ،مادام يلبس يف العادة؛ ّ
ألن خفاف الصحابة مل تكن ختلو من يسري

لبي هلم النبي ﷺ ذلك.
اخلروق ،فلو كان ذلك يمنع من املسح عليها ّ

ُ
واألكمل أن ال يلبس املصيل خ ًفا مثقو ًبا.
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مدة املسح عىل اخلفني:

للمسح عىل اخلفني مدة معينة تتفاوت باختالف حال الشخص:

 -1فاملقيم غري املسافر :له أن يمسح يو ًما وليلة.
 -2وللمسافر :أن يمسح ثالثة أيام ولياليها.

ِ
ُ
رسول
اجليش ا ّلذين بعثهم
ُنت يف
عن صفوان بن عسال  قال( :ك ُ

اهلل ﷺ فأمرنا أن نمسح عىل اخلُ َّفني إذا نحن أدخ ْلنامها عىل ُط ٍ
هر ثال ًثا إذا
سافرنا ،ويوما وليل ًة إذا أقمنا ،وال نخلعهام ّإل ِمن ج ٍ
نابة)(((.
َ
َ
ْ
ً
ْ
 -من بدأ املسح وهو مقيم ثم سافر :مسح مدة مقيم.

فإذا انقىض اليوم والليلة وجب عليه خلع اخلفني وغسل القدمني مع

الوضوء ،ثم يلبسهام ويمسح عليهام ثالثة أيام بلياليهن مادام مسافر ًا.

 ومن بدأ املسح حال السفر ثم أقام :أتم مسح مقيم؛ ّألن األصل

اإلقامة ،وإن كان قد مسـح يومني ً
مثل خلع خفـيه عند أول وضـوء

وهو مقيم.

بداية مدة املسح عىل اخلفني:

ٍ
حدث بعد اللبس عند
يبدأ حساب مدة املسح عىل اخلفني من أول

((( أخرجه الرتمذي ( ،156/1برقم  ،)96والنسائي ( ،83/1برقم  ،)126وابن
ماجه ( ،302/1برقم  ،)478وقال الرتمذي :حسن صحيح ،وأمحد ( ،239/4برقم
 ،)18118واللفظ له.
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مجاهري العلامء ،وقيلِ :من املسح بعد احلدث؛ َّ
ألن األحاديث ع ّلقت
احلكم باملسح ،واألول أحوط.

وعليه فلو توضأ للفجر وغسل رجليه ،ثم لبس اخلفني ،ثم أحدث

يف الساعة العارشة مثالً ،ثم توضأ لصالة الظهر ومسح عىل اخلفني ،فإن

املدة بالنسبة له تبدأ من الساعة العارشة.
مبطالت املسح عىل اخلفني:

 -1اجلنابة ،سواء انتهت املدة أم مل تنته.

 -3-2انقضاء مدة املسح ،أو نزع اخلف:

فإذا متَّت املدَّ ة ،أو نزع خفيه وجب عليه أن يعيد الوضوء عند طائفة

ِمن أهل العلم ،وذهب آخرون إىل أنه ال جيب عليه إعادة الوضوء ،بل

يكفيه غسل قدميه ،وقيل  :يبقى وضوؤه ،وال تلزمه اإلعادة ،لكن ليس

له املسح بعد ذلك إذا توضأ ،واألحوط أن يعيد الوضوء عند انتهاء املدة

أو نزع اخلف.
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املسح عىل اجلبرية:

املسح عىل اجلبرية والعاممة واخلامر

اجلبرية هي :ما ُيشدّ عىل العظم ليجربه.

ويلحق هبا ما ُيصنع يف الوقت احلايل من أربطة ضاغطة ،وجبائر ِمن

اجلبس ،ولصقات طبية ،وغريها.

حكم املسح عىل اجلبرية:

يرشع املسح عىل اجلبرية ونحوها مما يربط به العضو املريض عند
الوضوء والغسلً ،
بدل ِمن غسل العضو املريض أو مسحه.

فمن به جراحة أو كرس وأراد الوضوء أو الغسل ،وجب عليه ُ
غسل

كمن به جرح
قادرا عىل غسلها دون أن يرضه ذلكَ ،
أعضائه إن كان ً
رضة قوية ،أو حرق يسري.
يسري ،أو َّ

فإن خاف الرضر بغسل العضو املريض ،أو تأخر الشفاء ،انتقل

فرضه إىل مسح العضو املريض باملاء.

فإن خاف الرضر من املسح وجب عليه أن يربط عىل جرحه عصابة،

أو يشد عىل كرسه جبرية ،بحيث ال يتجاوز موضع اإلصابة إىل أعضاء
أخرى ،إال بقدر ما حيتاجه لربطها ،ثم يمسح عليها مجيعها.
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أمور ال تشرتط يف اجلبرية:

ختتلف اجلبرية عن اخلفني يف أمور ،منها:

 -1ال يشـرتط يف اجلـبرية أن توضـع عىل طهـارة كـاملة (الوضـوء

أو الغسـل) عند بعض أهل العلم.

قائم.
 -2ال يشرتط هلا توقيت بزمن ،بل يمسح عليها ما دام العذر ً

 -3جيوز املسح عليها يف احلدث األصغر واألكرب مع ًا.

مبطالت املسح عىل اجلبرية:

 -1نزعها من مكاهنا ،أو سقوطها عن موضعها.
 -2شفاء موضعها ،وإن مل تسقط.

املسح عىل العاممة:

واملقصود هبا :ما ُيلبس عىل كامل الرأس ويشق نزعه.

حكم املسح عىل العاممة:

جائز؛ حلديث املغرية بن شعبة ّ :
النبي ﷺ :مسح بناصيتِه
(أن
َّ
ومسح عىل العاممة ومسح عىل اخلُ َّف ِ
ني)(((.

وقد يعب عنها ِ
باخل َمر كام يف صحيح مسلم( :مسح عىل اخلُ َّفني
ُ َّ
ِ
واخلامر)(((.
((( أخرجه أمحد ( ،244/4برقم .)18159
((( أخرجه مسلم ( ،231/1برقم .)275
89

طهــارة املســلم

رشوط جواز املسح عىل العاممة:

ٍ
عاممة نجسة.
 -1أن تكون طاهرة العني ،فال جيوز املسح عىل
 -2أن يكون يف نزعها مشقة.

ما يمسح من العاممة:

ُيمسح عىل ظاهر العاممة ،ويكفي عن مسح الرأس ،واألحوط أن

الرأس.
َ
يمسح معها ما ظهر من َّ

املسح عىل اخلامر:

حكم املسح عىل مخار املرأة:

بعض أهل العلم للمرأة أن متسح عىل مخارها عند وجود املشقة
أجاز ُ

مرة أخرى ،أو وجود
اجلو ،أو مش َّقة النَّزع وال َّل ّ
واحلاجة ،كربودة ِّ
ف َّ

رجال ال يمكن االستتار عنهم.

أما ما تغطي به املرأة وجهها فال جيوز املسح عليه ،بل جيب عليها أن

تغسل وجهها عند الوضوء ،ولو كانت بحرضة رجال أجانب فيمكنها

إدخال املاء من حتت الغطاء وغسل الوجه به.

واحلمد هلل رب العاملني.
***
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٢٠١٨م

اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
وأﺟﻞ اﻟﻌﺒﺎدات ،ﻓﺒﺎﻟﻌﻠﻢ ﻳﻨﻔﻲ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺠﻬﻞ ﻋﻦ
ﱢ
ن ﺗﻌﻠﱡﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻷﻋﺎﻤل
إ ﱠ

ﻧﻔﺴﻪ ،وﻳﻌﺮف أﺣﻜﺎم دﻳﻨﻪ.

ﻦ
ﺴﺘَﻮِي اﻟ ِﱠﺬﻳ َ
ﻟﺬا ﻓﻘﺪ أﺛﻨﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ} :ﻗ ُْﻞ ﻫ َْﻞ ﻳَ ْ
ﻤﻮنَ{ ]اﻟﺰﻣﺮ ،[٩ :وﺟﻌﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻤﺑﺴﺎﺋﻞ
ﻤﻮ َ
واﻟ ِﱠﺬﻳ َ
ﻦ َﻻ ﻳَ ْ
ﻳَ ْ
ن َ
ﻌﻠَ ُ
ﻌﻠَ ُ

ﻪ ِﺑ ِ
ﰲ اﻟﺪﱢﻳﻦِ (.
ﻪ
َﺮﻴا ﻳُ َ
ﻔ ﱢ
ﻬ ُ
ﻦ ﻳُ ِﺮ ِد اﻟﻠﱠ ُ
ِ
ﻣ ْ
ﻘ ْ
اﻟﺪﻳﻦ دﻻﻟﺔ ﻋﲆ إرادة اﻟﺨﺮﻴ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪَ ) :
ﻪﺧ ًْ
ﻓﺈذا ﻓﻘﻪ اﳌﺴﻠﻢ أﺣﻜﺎم دﻳﻨﻪ ﻛﺎن ﻣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﲆ ﻋﻠﻢٍ وﺑﺼﺮﻴة ،ﻓﺘﺼﺢ ﺑﺬﻟﻚ
ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ،وﻋﺒﺎداﺗﻪ ،وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ.

ﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﻋﺰﻣﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺎم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻤﺜﱠﻠﺔ ﰲ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﲆ وﺿﻊ ﻣﺨﺘﴫات

أﺑﻮاب ﴍﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻮﺿﱢ ﺢ ﻟﻠﻨﺎس أﻫﻢ أﺣﻜﺎم دﻳﻨﻬﻢ ،ﺑﻌﺒﺎرات ﻣﺨﺘﴫة
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ
ٍ
ﻣﻴﴪة؛ وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺑﻮاب اﻟﴩﻋﻴﺔ :ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻄﻬﺎرة ،واﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﳌﺴﻠﻢ
ﻣﻔﺘﺎح أﻫﻢ اﻟﻌﺒﺎدات وﻫﻲ اﻟﺼﻼة ،وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺻﺤﺘﻬﺎ..
ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮمٍ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﻫﻲ
ُ
ﻌﺎ ﻹﺧﻮاﻧﻨﺎ اﳌﺴﻠﻤﻦﻴ ،و ذﺧ ًﺮا ﻟﻨﺎ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ،
ﻓﻨﺴﺄﻟﻪ-ﺗﻌﺎﱃ -أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓ ً
واﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﳌﻦﻴ.

